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Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 30. oktober 2012 

Formand Tom Kristensen (TK) bød velkommen og gjorde rede for baggrunden for den ekstraordinære 
generalforsamling (GF): 

 
1. Ved GF i 2010 blev vores dårlige modtageforhold for mobiltelefoner og computere diskuteret 

på initiativ af Hans Christian Colov under punktet ”Eventuelt”. 
Diskussionen mundede ud i, at Bestyrelsen blev pålagt i samarbejde med Colov at undersøge 
sagen nærmere og i givet fald fremkomme med et konkret forslag til vedtagelse på en GF (citat 
fra GF referat). 

2. Ved GF i 2011 fremkom bestyrelsen under punkt 4.1 med det konkrete forslag, som man af GF 
i 2010 var blevet pålagt at udarbejde. Det fremsatte forslag blev forkastet af GF. Bestyrelsen 
tog dette til efterretning og gav udtryk for, at man ikke ville arbejde videre med sagen.  
Hans Christian Colov (som var tilhænger af forslaget) og Anette Poulfelt (som var modstander 
af forslaget) gav udtryk for, at de i fællesskab ville søge at finde alternative løsninger på vore 
problemer med dårlig mobil modtagelse. 

3. Colov og Anette Poulfelt har nu udarbejdet et forslag, som de ønsker at medlemmerne tager 
stilling til på en ekstraordinær GF. 

For at aflaste vores ordinære GF i december har bestyrelsen besluttet at overføre 2 andre 
dagsordenpunkter fra GF i december til denne ekstraordinære GF. 

 

TK gjorde herefter rede for registreringen af de fremmødte og afgivne fuldmagter: 
22 huse var repræsenteret og herudover var der afgivet 8 fuldmagter. 5 huse var ikke repræsenteret. 

Herefter gik man over til den egentlige dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog valg af Hans Henriksen, SV13, som blev valgt eenstemmigt. 
Dirigenten startede med at konstatere, at GF var lovligt indkaldt og dermed lovlig.  
Der var ingen indvendinger fra salen mod dette. 
 
 

2. Forslag fra Hans Christian Colov og Anette Poulfelt om etablering af mobiltelefon antenner 
Dirigenten slog fast, at det fremsatte forslag kunne karakteriseres som en ændret anvendelse af 
fællesarealer, og at vedtagelse af forslaget derfor i henhold til vedtægternes § 10 krævede 2/3 
flertal af de afgivne stemmer. 
 
Forslagsstillerne præciserede, at på baggrund af feedback fra medlemmerne under de 2 foretagne 
medlems rundvisninger var deres forslag modificeret hvad angik antenneposition 5. Den nu 
foreslåede position fremgik af det notat, som blev omdelt til alle medlemmer d. 28.10 og udsendt 
pr. mail d. 29.10. Den nye position blev vist på lysbilleder. 
 
Under debatten blev følgende slået fast: 

 Evt. vedtagelse af forslaget på GF er ikke ensbetydende med, at projektet bliver gennemført, 
idet det næste trin bliver ansøgning om byggetilladelse i kommunen. Kommunen vil evt. 
foranstalte en nabohøring af forslaget. 

 Kontrakten med teleudbyderne vil bl.a. indeholde følgende klausuler: 
o Efter opsætning af antenner vil udbyderne reetablere evt. opgravninger i veje og 

græsarealer uden udgift for foreningen 



31-10-2012  Side 2 af 2 sider 

o Når antennerne ikke bruges mere vil udbyderne fjerne antenner og reetablere arealer 
uden udgift for foreningen. 

 Bestyrelsen gav tilsagn om, at en evt. indgået kontrakt med udbyderne vil blive gjort tilgængelig 
for medlemmerne. 

 
Afstemning om forslaget blev foretaget ved navneopråb. Resultatet af afstemningen var som 
følger: 
Ja til forslaget:   45 stemmer 
Nej til forslaget:  12 stemmer 
Undlod at stemme:   3 stemmer 
I alt      60 stemmer 
 
Forslaget blev således vedtaget med 79 % af stemmerne, hvilket er mere end de krævede 2/3 
flertal. 
 
Bestyrelsen overtager nu sagsforløbet med ansøgning til kommunen om byggetilladelse. 

 
 

3. Forslag fra Britta & Kaj Helweg Jørgensen, SP23, om fællesprojekt med nye vinduer og døre 
Efter en livlig debat blev forslaget bragt til afstemning ved navneopråb. Resultatet af afstemningen 
var om følger: 
Ja til forslaget:   33 stemmer 
Nej til forslaget:    8 stemmer 
Undlod at stemme: 19 stemmer 
I alt      60 stemmer 
 
Forslaget blev således vedtaget.  
Da der er tale om et fællesprojekt vil bestyrelsen ansøge kommunen om godkendelse af 
fællesprojektet, som det er krævet af deklarationens afsnit Bygninger. 
 

 
4. Forslag fra bestyrelsen om tilretning af parkplan  

Det af bestyrelsen fremsatte forslag blev kort diskuteret og følgende blev besluttet: 
Under Delområde 5 / Den asfalterede sti bevares bemærkningen om udbedring af buler i stien, da 
denne aktivitet ikke kan betragtes som færdig udført, da der også fremover vil opstå buler i stien 
p.g.a. rødder fra grantræerne. 
 
Med denne justering blev forslaget eenstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 
Bestyrelsen foretager nu den vedtagne tilretning, og den reviderede parkplan indlægges på 
foreningens hjemmeside. 
 
 

5. Eventuelt 
 
Der var ingen punkter til behandling. 
 
Herefter erklærede dirigent Hans Henriksen generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 
Formand Tom Kristensen takkede dirigenten for god og kompetent afvikling af generalforsamlingen. 
 
 
Dato: 31-10-2012  Formand:________________________ Dirigent:_____________________ 
          Tom Kristensen       Hans Henriksen 
          (signeret)         (signeret) 


