
GRUNDEJERFORENINGEN 

KRATLODDEN/KÆRLODDEN 
 
 

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 12. AUGUST 2009 

 

Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Forslag 

Bestyrelsen stiller forslag om tilpasning af foreningens vedtægter, sådan at det fremover vil være mu-

ligt for foreningens kasserer at benytte netbank til betaling af foreningens udgifter. Endvidere har be-

styrelsen ved samme lejlighed ajourført vedtægterne generelt, da flere afsnit ikke længere var helt 

tidssvarende. 

(Forslaget vedlægges som bilag) 

 

Som beskrevet i referatet fra den ordinære generalforsamling den 28. april 2009 kunne generalfor-

samlingen ikke stemme om det fremsatte forslag, da 2/3 af medlemmerne ikke var repræsenteret på 

mødet. Derfor indkaldes nu – i henhold til vedtægterne – til en ekstraordinær generalforsamling med 

det ene formål at få forslaget vedtaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget beslut-

tes med simpelt flertal af de fremmødte. 

 

3. Eventuelt. 

 

 

 REFERAT: 

 

 
Ad 1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsesmedlem Steen Bakhøj (Krat 21) bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

De fremmødte valgte Steen Bakhøj (Krat 21) som dirigent. Steen bød de fremmødte velkommen, og konstaterede, at 

der var mødt 7 personer op, repræsenterende 7 stemmeberettigede parceller. Hertil kom en fuldmagt fra en grundejer 

som var forhindret i deltagelse. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indvars-

let i henhold til vedtægterne og at den ekstraordinære generalforsamling dermed var beslutningsdygtig. 

 

Ad 2. Forslag 

Forslaget om ændring af foreningens vedtægter blev meget kort fremlagt, og den ekstraordinære generalforsamling 

skred straks til afstemning. 

Forslaget - og dermed de nye vedtægter - blev eenstemmigt vedtaget. 

Herefter gælder de vedtægter som blev sendt ud sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Ad 3. Eventuelt  

De fremmødte drøftede træbeskræring. Alle udtrykte tilfredshed med ordningen, hvor vi selv beskærer vore vejtræer. 

På den ordinære generalforsamling havde uens beskæring af træerne været drøftet, og det blev nævnt at træer der tid-

ligere på sommeren så ud til at være meget hårdt beskåret, nu faktisk lignede de øvrige træer. 

 

Som en særlig tak til de få fremmødte, uddelte bestyrelsen en flaske vin til de fremmødte. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for grundejerforeningen 

Kratlodden/Kærlodden – www.krat-kaerlodden.dk 

 

http://www.krat-kaerlodden.dk/
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Information til grundejere som stadig modtager information fra grundejerforeningen på papir: 

44 ud af 53 grundejere har nu tilmeldt sig til at få nyheder fra grundejerforeningen via e-mail + få e-mail med 

information om betaling af halvårligt kontingent til grundejerforeningen. 

Mangler du at blive tilmeldt ”e-mail-løsningen”, så skriv en mail til bestyrelsen@krat-kaerlodden.dk og til-

meld dig! Det letter bestyrelsens arbejde med kopiering og uddeling væsentligt. Det er muligt at få mails 

sendt til 2 e-mail-adresser, hvis dette ønskes. 

mailto:bestyrelsen@krat-kaerlodden.dk

