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Ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2021 

Referat 

 
Den ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt den 31. august 2021, pr. brev til alle 

medlemmer til afholdelse den 21. september 2021 på Korsvejens skole, 2770 Kastrup. 

Formanden indledte generalforsamlingen med at ønske velkommen. 

Foruden bestyrelsen var der fremmødt 7 medlemmer fra 7 parceller; der var ikke afgivet 

fuldmagter. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog, at han selv fungerede som dirigent, hvilket blev enstemmig 

vedtaget. 

 

2. Godkendelse - Ordinære generalforsamling 2020 

Sidste års ordinære generalforsamling blev grundet Covid-19 ikke afholdt, og af denne 

grund ønskede bestyrelsen en formel godkendelse af dagsordenpunkterne: 

- Bestyrelsens beretning, postkasse-omdelt den 3. november 2020 

- Regnskab og budget, postkasse-omdelt den 3. november 2020 

- Fastsættelse af kontingent 

- Valg ifølge vedtægterne 

Ovenstående 4 punkter blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Forslag til behandling - Ekstraordinær generalforsamling 2021 

Ændring af vedtægternes §8 Regnskab og revision, som følge af krav fra foreningens 

bankforbindelse. 

Ny §8-tekst blev enstemmigt vedtaget og nye vedtægter er nu opdateret/uploadet. 

 

4. Eventuelt - Ekstraordinær generalforsamling 2021 

A. 

Bestyrelsen ønskede, jf. vedtægternes §12, at diskutere medlemmernes holdning til 

vedligehold af foreningens fortove, chausse- og kantstene. 

Følgende elementer indgik i dialogen: 

a. Bestyrelsen indhenter tilbud på ”gas-afbrænding” af området 

b. Nyt vedligeholdelses-kontingent indføres 

c. Pligtarbejde 

d. Skal alle medlemmer betales for de få som ikke vedligeholder deres ejendom? 

e. Personlig dialog med de medlemmer hvor vedligeholdet er en udfordring 

Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen. 

 

B. 

Ordinær generalforsamling 2021 er fastlagt til den 23. november 2021, kl. 19. 

 

C.  

Der var et skuffende fremmøde til kurset i brug af hjertestarter, og bestyrelsen 

henviser fremadrettet til private udbydere, fx Dansk Røde Kors. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet og dirigenten takkede for god ro og 

orden. 
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22. september 2021 

 

Sign. Gert Ryd, Formand, dirigent og referent 

Sign. Nils Hermansen, Bestyrelsesmedlem og referent 


