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Stiftet 24. juli 1970

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021

Tidspunkt: Lørdag, den 25. September 2021 kl.09.30
Sted: Forlandet Stenodden Sommerland.

Der blev budt velkommen til de fremmødte, som blev registreret ved ankomsten.  
Der blev registreret følgende:
Fremmødte: 31
Husstande: 22
Fuldmagter: 0

Dagsordenen var følgende:

1) Valg af dirigent.
2) Information omkring den ekstraordinære generalforsamling.
3) Valg til bestyrelsen.

Ad. 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jesper Pedersen, Røllikevænget 10, som dirigent og Jesper bliver valgt med applaus 
uden modkandidat. Jesper takker for valget og konstaterer at den ekstraordinære generalforsamling er 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad.2 – Information omkring den ekstraordinære generalforsamling.
Formanden byder velkommen og fortæller kort om hvorfor vi er samlet, da der ikke er grund til at gå i 
detaljer pga. det er gennemgået på den ordinære generalforsamling og beskrevet i det efterfølgende 
referat. Der spørges om der alligevel er nogle der ønsker at få uddybet hvorfor der afholdes ekstraordinær 
generalforsamling. Der er ingen spørgsmål til dette. 
Hans Nielsen, Røllikevænget 2, spørger hvorfor der ikke er et punkt i dagsordenen med ”Eventuelt”.
Der svares at den ekstraordinære GF udelukkende afholdes med det aftalte formål fra den ordinære 
generalforsamling om at få valgt det sidste medlem til bestyrelsen. Efter den ekstraordinære GF, kan der 
stilles spørgsmål uden for referat.

Ad. 3 – Valg af bestyrelsesmedlem.
Dirigenten spørger om der er nogen som vil stille op som medlem til bestyrelsen, med fokus på at dække 
Kassererposten, og Michael Ben-Ami, Engelsødvej 10, melder sit kandidatur.
Det spørges til om der er andre kandidater og det er der ikke.
Michael fortæller lidt om sit arbejdsliv som ingeniør, hvor han havde projektledelse som speciale og styring 
af økonomi, og på den baggrund tænker at han vil kunne bestride posten som kasserer.
Michael Ben-Amin vælges med applaus.

Dirigenten afslutter den ekstraordinære generalforsamling, men giver forsamlingen mulighed for at der kan
stilles spørgsmål uden for referat, inden der skal opstartes på opgaven med at få badebroen ind kl. 10:00.

Efterfølgende er der en del spørgsmål fra en lille gruppe af grundejere, som er utilfredse med bestyrelsen 
og dens arbejde. Disse spørgsmål bliver besvaret af formanden og sekretæren fra bestyrelsen, men det 
hjælper ikke på utilfredsheden. Efter noget tid stopper dirigenten spørgemuligheden og forsamlingen 
opløses, hvorefter frivillige bliver for at hjælpe med at få badebroen taget ind på land. 

Referent: Chris Ringvig Dirigent: Jesper Pedersen


