Referat ekstraordinær
generalforsamling 12/8 2015
Dagsorden ifølge indkaldelsen:
1. Ordstyrer
Bestyrelsen udpeger Hans Møller.
2. Bestyrelsen orienterer vedr. nedlæggelsen af petanqueudvalget
3. Forslag i henhold til den underskrevne anmodning fra de 53 medlemmer:
a. Petanqueudvalget overtager vedligeholdelsen af de fælles græsarealer og
ugentlig tømning af affaldsspandene.
b. Grundejerforeningen overfører årligt kr. 35.000 til Petanqueudvalgets
bankkonto.
c. Beløbet skal gå til indkøb af en havetraktor, vedligeholdelse af petanquebanen,
service af traktor, sociale arrangementer så som fastelavnsfest, sommerfest,
loppemarked, mv. samt nødvendige indkøb i f.m. Petanqueudvalgets opgaver.
d. Petanqueudvalgets bankkonto og regnskab skal forelægges
grundejerforeningens Revisor senest den 15. januar.
e. Aftalen er gældende og uopsigelig i 3 år, hvorefter aftalen kan genforhandles
og evt. justeres.
4. Valg af bestyrelse.
Idet den samlede bestyrelse trækker sig grundet at en tredjedel af
grundejerforeningens medlemmer ikke støtter bestyrelsens anbefaling om ikke at
afholde en ekstraordinær generalforsamling betragter bestyrelsen dette som
manglende tillid til bestyrelsen.
Valg af formand
Valg af kasserer
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
5. Eventuelt

Inden mødet bemærkede formanden at vi ser fremad og ikke bagud. Den
ekstraordinære generalforsamling handler om at tage stilling til forslaget.

Ad 1.

Ordstyrer Hans Møller gennemgik at der er indkaldt lovligt og at den ekstraordinære
generalforsamling er beslutningsdygtig.

Ad 2.

Formanden Torben Suhr orienterede vedr. nedlæggelsen af petanqueudvalget.
Orienteringen er vedlagt referatet.
Efter orienteringen blev der stillet spørgsmål fra forsamlingen og debatteret.

Ad 3.

Inden afstemningen havde forslagsholderne mulighed for at motivere sit forslag jf.
vedtægterne.
Carsten Victor Rasmussen, R50 fremlagde sit syn for sagen på vegne af det nedlagte
petanqueudvalg.

Forholdet omkring indkøb af varer i Tyskland og skat blev forklaret.
Victor følte at petanqueudvalget var blevet svinet til af bestyrelsen i den omdelte
skrivelse. Desuden meddelte Victor at han ikke havde fået skrivelsen i sin postkasse.
Victor nævnte at formanden i sin orientering fortalte at regnskabet fra
petanqueudvalget skulle godkendes af revisor. Victor meddelte at det er kasseren og
bestyrelsen, der skal godkende.
Teltet til fastelavnsfesten var ifølge Victor ønsket, bestilt og betalt af bestyrelsen.
Victor beklagede at formanden har afvist at fremlægge referater fra de seneste
bestyrelsesmøder samt forhandlingsprotokollen.

Efter Victors motivation af forslaget præciserede Hans Møller at der jf. forslaget til
afstemning står at regnskab skal forelægges revisor. Bestyrelsen afviste at der bevist
ikke skulle være omdelt skrivelse til Petanqueudvalgets postkasser. Teltet er jf.
bestyrelsen bestilt af Leif, men betalt af bestyrelsen.

Kenneth Kronborg, R94, tidligere medlem af petanqueudvalget fortalte hernæst
hvordan han havde oplevet sagen.
Kenneth mener ud fra erfaring i andre bestyrelser at der kan oprettes et udvalg med
selvstændigt budget i en forening. Desuden at det er langt nemmere med en konto i et
udvalg.
Kenneth beklagede endvidere at bestyrelsen ikke ønskede at fremlægge
mailkorrespondance mellem bestyrelse og petanqueudvalg.

Herefter blev der stillet en række korte spørgsmål inden afstemningen blev sat i gang.
Afstemning
Blankt:
Ja:
16
Nej: 26

13

Dermed faldt forslaget.
Ad 4.

Ordstyrer orienterede omkring vedtægerne til krav om bestyrelse. Lykkedes det ikke
at finde 6 kandidater til den nye bestyrelse falder forslaget og den sidende bestyrelse
bliver til næste ordinære generalforsamling.
Følgende grundejere ønskede at stille op:
R64, R78 og U78E
U78E havde afgivet fuldmagt til R64.
Da der ikke var tilstrækkeligt mange, der stillede op til en ny bestyrelse faldt punktet.

Ad 5.

U57: Anvend www.skippergaarden.dk mere aktivt og udsend nyhedsbrev.
R64: Slår gerne græsset frivilligt. Bestyrelsen meddelte at det påhviler bestyrelsen at
vedligeholde fællesarealer inkl. petanquebanen. Bestyrelsen vil koordinere den
frivillige græsslåningsordning.
R78: Opret et forum til lettere kommunikation. Gerne Facebook.

Husk at tilmelde at Jer nyhedsbrevet via www.skippergaarden.dk
Referent: Jonas Hjorth, U18

