
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i 

”Haveparken Kæret” Mandag den 29. august 2016 kl. 18.30. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Orientering v/bestyrelsen. 

4. Valg af formand. 

5. Valg af kasserer. 

6. Valg af bestyrelsesmedlem. 

Den afgående formand bød velkommen. 

1.  Valg af dirigent: 

Bruno Müller blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling ifølge 

vedtægterne var rettidig indkaldt. Bestyrelsen var fuldtallig. Endvidere blev det oplyst, 

at det udelukkende var den udsendte dagsorden, som der skulle tages stilling til. 

Referent: Margit Damm 

Der var et spørgsmål fra salen ang. referat fra forrige generalforsamling.            

Dirigenten indskærpede, at dette ikke var på dagsorden, og spørgsmålet kunne 

bringes op på den ordinære generalforsamling til næste år.  

2. Valg af stemmetællere: 

Erik Madsen 

Kjeld Kiel 

Ernst Pedersen 

3. Orientering. 

En meget kort orientering fra den afgående formand. 

4. Valg af formand: 

Bestyrelsen foreslog Birgitte Nielsen, Kærløkken 64. 

Endvidere blev Henrik Jensen, Kærsvinget 69 foreslået. 

Den enkelte kandidat præsenterede sig selv, og derefter foregik den skriftlige 

afstemning. 

Birgitte Nielsen 56 stemmer. Valgt som formand. 

Henrik Jensen   20 stemmer. 

 

 

 



5. Valg af kasserer: 

Bestyrelsen foreslog Dorthe Vestermark, Kærløkken 84. 

Endvidere stillede Kaj Hansen, Kærløkken 72 op. 

Der kom en indsigelse lydende på, at Dorthe ikke var påført lejekontrakten.                

Dorte har været samboende med indehaver af lejekontrakten i mere end 2 år, derfor 

kunne Dorthe stille op og indsigelsen blev afvist. 

Herefter trak Kaj Hansen sig og stillede ikke op til valget. 

Dorthe præsenterede sig og derefter blev Dorthe Vestermark valgt som kasserer. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

1. suppleant, Birgitte Nielsen blev som ovenstående under pkt. 4,- valgt som formand. 

For at bestyrelsen skal være fuldtallig skal der vælges to nye medlemmer. 

2. suppleant Cindy Pedersen, Kærløkken 69 indtræder i bestyrelsen. 

Til valg foreslog bestyrelsen:  

Kresten Thomsen, Kærlækken 34 og Margit Damm, Kærsangervej 39 

Derudover stillede Jørgen Christensen, Kærsangervej 59 op. 

Ingeborg Christensen, Kærlykken 44 - havde givet skriftligt tilsagn om, at hun 

ønskede at stille op igen. 

Efter en kort præsentation af den enkelte opstiller, foregik den skriftlige 

afstemning. 

Jørgen Christensen       11 stemmer 

Ingeborg Christensen   25 stemmer 

Kresten Thomsen          48 stemmer - Valgt    

Margit Damm                61 stemmer - Valgt 

Ugyldige                       4 stemmer. 

7. Valg af suppleanter: 

Der skulle vælges to suppleanter. To medlemmer ønskede at stille op. 

Helle Bruun Nielsen, Kærsangervej 31. 

Jørgen Christensen, Kærsangervej 59. 

Der havde forinden været et ønske fra salen om der skulle være skriftlig afstemning. 

Da der var to opstillede blev disse valgt uden skriftlig afstemning. 

1. suppleant:  Helle Bruun Nielsen, Kærsangervej 31. 

2. suppleant: Jørgen Christensen, Kærsangervej 59. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og den ekstraordinære generalforsamling blev 

afsluttet. 

 

Formand – Margit Damm         Referent-Margit Damm      Dirigent Bruno Müller 


