Beslutningsreferat af grundejerforeningen Bellishavens ekstraordinære generalforsamling afholdt Z, maj
20L6.
På den ekstraordinære generalforsamling deltog følgende 40 husstande (inkl. fuldmagter):

Nr. 1,2,3,4,5 ,6,7 ,8,L1",L2,L3,1,4,!5,16,L7 ,L8,20,2L,22,23,24,25,26,27 ,29,29,30,31_,33,35
,36,g7,3g,3g,40,4g,
44,45,46 og47
Dagsorden ifØlge vedtægterne:

1.
2.
3.

4.
5,

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af ny bestyrelse
L bestyrelsesformand for 1 år
2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Ny affaldsordning

a.
b,
c,

Pkt. 1 Anette nr.47 blev valgt som dirigent.

Annette konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt.
Pkt. 2 Pia nr. 21 blev valgt som referent.
Efterfølgende blev det besluttet at flytte pkt. 5 Ny affaldsordning op som punkt nr,

3,

Pkt. 3 Ny affaldsordning.
lnden den egentlige afstemning om valg af ny affaldsordning var der en runde, hvor flere husstande
fremlagde deres synspunkter og holdninger vedr. de 3 forskellige forslag af ny affaldsordning. lndholdet af
de enkelte forslag, se indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Afstemning ny affaldsordning:
Forslag l": For 18 stemmer
Forslag 2: For 22 stemmer
Forslag 3: For
stemmer

0

Det blev herefter påpeget, at derjf. vedtægternes paragraf L0 står:
Til vedtagelse pd en generalforsamling af beslutninger, der går ud på onvendelse of fællesoreoler,

forandring of foreningens vedtægt, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen
nØdvendige, pålæg af yderligere indskud frq medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at
beslutningen vedtages med mindst % of de afgivne stemmer.
Dirigenten (Annette) resumerede, at der ikke var % af de afgivne stemmer for forslag 2 og forslaget derfor
ikke kunne vedtages som indstilling til kommunen.

Der blev opfordret til, at den nye bestyrelse forelagde kommunen resultaterne af både afstemningen fra
den ordinære generalforsamling (forslag 1: 14 stemmer for, forslag 2: L0 stemmer for & forslag 3: 6
stemmer for) og den ekstraordinære generalforsamling.
Pkt. 4 Valg af ny bestyrelse

A. Valg af bestyrelsesformand for 1 år - Valgt blev Søren nr. 43
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for ! år - Valgt blev Rune nr, 45 og Nikolai nr. 6
C. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - Valgt blev Helle nr. 16 og Annette nr.47.
Pkt. 5 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

U

-

valgt blev Rita nr. 5 og Erik nr. 38

nderskrevet:

Dato;

t%/rl;/1,:ii

/

Dato:

i

MichaelJakobsen
Afgående formand

Dirigent

