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Oagsorden^ 

^ ^alg af dirigent og referent 

2̂  Afstemning om vedtægtsændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 25D 

oktober 2 0 ^ 

referat 

^ Bestyrelsen indstillede Oanni Richter som dirigent og Birgitte Grundtvig som referent, og 
begge blev valgt uden modkandidaten 

Oanni konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarsler 

2̂  Oer stemmes om endeligvedtagelse afvedtægtsændringer,efter at forslaget blev vedtaget 

på den ordinære generalforsamling den 25̂  oktober 2 0 ^ 

Nuværende 

§ 23.1: "Generalforsamlingen, der ledes af den valgte 
dirigent, tager i almindelighed beslutninger ved 
simpelt stemmeflertal. 

Vedrørende beslutninger omkring: 
Ejendommens salg 
Modernisering 
Vedtægtsændringer og vedtægtsbeføjelser og 
Foreningens opløsning 

Kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget 
Forslag til vedtægtsændringer og tilføjelser skal med 
fuld ordlyd være bragt til medlemmernes kundskab 
sammen med dagsordenen. Er det tilstrækkelige antal 
stemmer ikke repræsenteret, kan afholdes en ny 
generalforsamling, såfremt forslaget fik 2/3 flertal på 
den første generalforsamling." 

Forslag 

§ 23.1: "Generalforsamlingen, der ledes af den valgte 
dirigent, tager i almindelighed beslutninger ved 
simpelt stemmeflertal. 

Vedrørende beslutninger omkring; 
Ejendommens salg 
Modernisering 
Vedtægtsændringer og vedtægtsbeføjelser og 
Foreningens opløsning 

Kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er 
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 
2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget. 
Forslag til vedtægtsændringer og tilføjelser skal med 
fuld ordlyd være bragt til medlemmernes kundskab 
sammen med dagsordenen. Er det tilstrækkelige 
antal stemmer ikke repræsenteret, kan afholdes ny 
generalforsamling, der med 2/3 flertal kan 
godkende forslaget, uanset antallet af fremmødte, 
såfremt forslaget fik 2/3 flertal på den forste 
generalforsamling. " 
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Oet er en betingelse for vedtagelse af bestyrelsens forslag, at 2^3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, e l le r ia l t ^personer ,og at 2 ^ af de 

afgivne stemmer erldærer sig for forslaget. 

lait er 25 personer m^dt op til den ekstraordinære generalforsamling, og der er afgivet ^5 

stemmer i form af fuldmagter. Oermed er den ekstraordinære generalforsamling 

beslutningsdygtig. 

Oer blev derfor sl^redettil afstemning. 

Oe 25 fremmødte stemte aliéna til forslaget. Blandt stemmer afgivet ved fuldmagt var der 

^blanl^stemme,2ne^stemmer og ^2 ustemmer. 

forslaget er hermed vedtaget. 

Underskrift (dirigent), 

21. maj 2017, København 
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