Ekstraordinær Generalforsamling 08.04.2014 – Gladsaxe Gymnasium

Dagsorden
1. Valg af dirigent(er)
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Fremlæggelse til endelig godkendelse af forslag fra bestyrelsen om etablering
af kloak og vand samt dræn, som dette blev forelagt og vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 25. marts 2014.
På den ordinære generalforsamling budgetteredes udgiften til knap 38,7 mio. kr., hvoraf 1,7
mio. kr. til ændring af forpladsen. Budgettet og forslaget ændredes imidlertid, så det ikke
omfattede ændring af forpladsen, og det ændrede forslag og budget på 37 mio. kr. blev
derefter vedtaget med det i vedtægten foreskrevne 2/3 flertal. Der var imidlertid ikke mødt
tilstrækkelig mange til endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling, så forslaget skal
iflg. vedtægten fremlægges på ny på en ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige
vedtagelse kan ske, hvis 2/3 eller mere af de fremmødte stemmer for forslaget.
Referat
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Advokat Henrik Scharling. Advokat Henrik Scharling blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig indvarslet.
Der var mødt 199 havemedlemmer op, deraf var 173 stemmeberettigede.
2. Valg af stemmeudvalg.
Have 16 - Poul Pøhlsgaard
Have 344 - Marianne Frederiksen
Have 414 - Steen Bindslev
Have 458 - J. Andersen
3. Fremlæggelse til endelig godkendelse af forslag fra bestyrelsen om etablering af kloak og vand
samt dræn, som dette blev forelagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.
marts 2014.
Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentar og vi gik over til debat.
Der var lidt debat mellem et par ja og nej stemmer.
Derefter blev der afholdt skriftlig afstemning.
Stemmer for
Stemmer imod
Blanke stemmer

137
35
1

Der optages størst muligt lån som realkredit finansiering med fast rente i 20 år, samt banklån som restfinansiering
over 20 år til variabel rente.
Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge og hjemtage de nødvendige lån, garantier og kreditter mv. - som er
nødvendige for at gennemføre projektet.

Forslaget blev vedtaget.
Herefter var generalforsamlingen slut.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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Formanden afsluttede mødet med at takke forsamlingen for en god og saglig debat .

Sekretær
Linda H. Andersen

11. april 2014

Formand
Lars Jensen

Dirigent
Henrik Scharling

Side 2

