Grundejerforeningen Sømandshvileparken

Ordinær Generalforsamling 30. november 2015.

Dagsordens punkt 4.2. vedtægtsændring §11 stk. 1:
Vedtægtsændring: TK havde planlagt at fratræde som formand ved denne generalforsamling. Efter 9
år på posten synes TK, at tiden er inde til at nye kræfter kommer til. Det har været uhyre svært, at
rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, ingen har lyst til at påtage sig det frivillige arbejde. Ved at

ændre i vedtægterne så antal medlemmer i bestyrelsen bliver 5-7, giver det mulighed for
en glidende overgang. Dorrit og Claus har sagt ja til bestyrelsesarbejdet, Dorrit som sekretær og
aflastning for TK med de administrative gøremål, og Claus som mulig ny formand. KHJ ville gerne
vide hvilke kompetencer de to nye har som andre ikke har. Ligeledes ville KHJ også gerne vide hvorfor
man ikke kan have en repræsentant i bestyrelsen for hver af de fire grupper huse. TK understregede
endnu engang, hvor vanskeligt det er at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet, så det er
utopi at tro på den mulighed KHJ skitserer. I de 9 år TK har været formand har der været forskellig
fordeling af repræsentation fra SP og SV i bestyrelsen. Det har aldrig givet anledning til pleje af
særinteresser, alle har til enhver tid drøftet de enkelte sager objektivt. Claus Holm Andresen (CHA)
informerede om, at han tidligere har varetaget formandshvervet i en andelsboligforening og er derfor
lidt bekendt med de praktiske opgaver der kan være at tage stilling til. CHA er nyligt tilflyttet og vil
gerne sætte sig ind i grundejerforeningens virke. Dorrit har boet her i 23 år og har i sit professionelle
virke erfaring med administrative opgaver. Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtagelse af
vedtægtsændringer kun kan ske ved 2/3 flertals afgørelse.

Og da ingen stemte imod, blev vedtægtsændringerne énstemmigt vedtaget.
-------------------------
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