25. April 2006

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling
afholdt den 25. April.2006
på Pilegårdsskolen
Tilstede var 32 grundejere inkl. bestyrelsen. Generalforsamlingen startede kl. 1904 da var alle mødt op. Derefter valgtes Ole Kvist
til dirigent.
Der var ud af de 32 fremmødte 22 stemmeberettigede. Formanden beklagede overfor det ny bestyrelsesmedlem, som altså har
besluttet sig for at trække sig, at valget af ham ved den ordinære generalforsamling, var sket så hastigt, at der ikke havde været tid til
bedre at underrette ham om, hvad jobbet, specielt lige nu, indebar.
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er blevet indkaldt rettidigt efter lovene.
Formanden for grundejerforeningen forlagde de 2 punkter der var på dagsordenen og ridsede op hvad det indebar at være
vejudvalgsformand. Der var spørgsmål fra salen der gik på at bestyrelsen skulle undersøge hvad det ville koste at få en konsulent fra
et ingeniørfirma på opgaven med vejene da nogen mente det var en professionel opgave at påtage sig arbejdet med vejene. Fra salen
kom det også til udtryk at der burde være flere der havde med vejene at gøre da det var en kæmpemæssig opgave for kun en person,
så det var lige før det blev til en diskussion som ikke havde med dagsorden at gøre.
Dirigent Ole Kvist spurgte i alt 3 gange om der var nogle af de fremmødte der ville stille op til bestyrelsen som vejudvalgsformand
samt medlem af bestyrelsen. Men dette var ikke tilfældet og det er så første gang at bestyrelsen har været i en sådan situation.
Bestyrelsen vil overveje situationen, og derefter indkalde til ny ekstra ordinær generalforsamling.
Ole Holst som blev valgt til bestyrelsesmedlem forrige gang vil så forsætte til næste generalforsamling, eller ekstraordinære
generalforsamling, hvor han ikke stiller op.
Inden generalforsamlingen sluttede blev Søren Jehn, Finderupvej 85, valgt som ny suppleant til bestyrelsen.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og sluttede kl.1940.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet samt for god ro og orden.
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