Referat fra

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården,
den 12. april 2011, kl. 19 på Pilegårdsskolen
Formanden bød velkommen til forsamlingen og forklarede, at udtalelser skulle optages på et håndbåret
apparat. - Indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling er sket, fordi forslag om
vedtægtsændringer, der på grund af for få medlemmer på den ordinære generalforsamling, ikke der kunne
godkendes og et enkelt forslag videreført, delvist udbygget, efter undersøgelse hos kommunen.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Frants Nielsen, Stb. A. 70, som blev valgt uden modkandidat.
Der blev optalt 78 stemmeberettigede incl. 18 fuldmagter.
Joachim Bergenholz, Nyb. A. 32 og Ejvind Vonsild, Finderupv. 81 meldte sig som stemmetællere.
Dirigenten forklarede reglerne om 2/3 flertal ved vedtægtsændringer. Der skulle her være mindst 52
stemmer for et forslags godkendelse.

2. Indkomne forslag:
A)Fra Morten Lindbaum, Dageb. A. 9
Indskrivning af tekst i vedtægternes § 5 efter afsnit 2: Foreningens til enhver tid indeståernde
aktiver i bank/girokonto mm. må aldrig overstige et beløb, der af staten er fastsat som
garantisum for indestående. – Kasserer/bestyrelse er forpligtiget til, at foreningens aktiver
spredes, således at det enkelte medlems risici for tab elimineres.
Forslaget blev vedtaget med 72 stemmer for.
B) Fra bestyrelsen
01)Indskrivning af tekst i vedtægternes § 10 efter nuværende tekst: Medlemmer eller deres
ægtefælle/samlever har stemmeret på generalforsamlingen, således at hvert medlem har
en stemme. Dog har et medlem, som er i restance til grundejerforeningen, hverken taleret
eller stemmeret ved generalforsamlinger.
Ved den ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmålstegn ved om, det var lovligt at fratage
taleretten, da der er tvunget medlemskab. Dette er igen undersøgt hos advokat, som udtaler, at det
er lovligt.
Forslaget blev vedtaget med 68 stemmer for.

02)Indskrivning af tekst i vedtægternes § 4 som sidste afsnit. For gæld optaget i pengeinstitut
hæfter medlemmerne personlig og pro rata.
Denne tekst var betingelsen fra Nordea for at give os fælleslånet.
Kommentarer: Vejprojektet bør ikke startes, før alle pengene er indbetalt.
Det er problematisk, at et pengeinstitut forlanger ændring i vores vedtægter.
Hvad gør vi, hvis der er mange, der ikke betaler?
Hvem betaler advokatudgifter?
Det var underligt, når man bor i hus i et villakvarter, at man ikke skulle kunne betale kr. 325/md for et
lån. I øvrigt må ejendommen blive mere værd, når området bliver pænere.
Utilstedeligt, at vi andre skal betale for skyldnere.
Vejprojektet starter ikke, før pengene er til stede.
Gælden er personlig, altså ikke tinglyst i ejendommen. Gælden skal indfries ved salg. Hvis gælden fulgte

