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Referat af EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 12/6 - 2012 

Til stede var flg. ejerlejligheder repræsenteret: 

3, 4, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 24, 32, 35, 36, 39, 40 og 43  

Ved fuldmagt: 1, 12, 13, 21, 22, 33, 34, 37 og 41 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent: Helle Pedersen, Malurtvej 21, 1. th., vælges. 

2. Valg af referent: Lene Thomsen, Malurtvej 17, vælges. 

 

5.  Forslag fra bestyrelsen vedrørende opdatering af vedtægter. 

Forslaget om ændring af foreningens vedtægter blev gennemgået af 

foreningens revisor. Der var lejlighed til at drøfte forslaget og stille spørgsmål. 

Vedtægtsændringerne blev herefter bragt til afstemning. 

Fordelingstallet for de fremmødte beboere samt afgivne fuldmagter er 200 ud 

af 316. 

Afstemningen gav følgende resultat: 

25 med fordelingstal 200 stemte for forslaget. 

Ingen stemte hverken blank eller imod. 

Dirigenten konstaterede, at mere end 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og 

fordelingstal, stemte for forslaget. Forslaget er dermed vedtaget. Det 

bemyndiges bestyrelsen og en af bestyrelsen valgt advokat at foranledige de 

nye vedtægter tinglyst på samtlige ejerlejligheder og hovedejendommen. 

8. Valg af bestyrelsesmedlem: 

På valg er: Morten Buus Sørensen (modtager ikke genvalg) 

Nyvalgt til bestyrelsen: Per Madsen, Malurtvej 23, 1. tv.  

3. Eventuelt:  

Der blev stillet spørgsmål angående altanerne. Formanden orienterede om, at 

Bobach har modtaget mail med tilsynsrapport med anmodning om et møde 

med bestyrelsen og den byggesagkyndige, men Bobach har ikke ladet høre fra 

sig. Efter samråd med den byggesagkyndige blev der sendt yderligere en mail 

mandag den 11. juni 2012, hvor bestyrelsen venligst anmodede om svar senest 

fredag den 15. juni 2012. Det viste sig efterfølgende, at Bobach havde svaret, 

http://www.malurtvej.dk/


mens ejerforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling. De har anmodet 

om et møde i uge 25.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære 

generalforsamling for afsluttet. 
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