
Grundejerforeningen Mestervejene.  
 

 - 1 – Redigeret 26. april 2015.  

Referat fra: Ekstraordinær Generalforsamlingen 2015. 
 

Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 23. april 2015, kl. 2030. 
 
Selve den ekstraordinære generalforsamling begyndte kl. 2045. Forud var der opråb 
af tilstedeværende husstande. 
 
Tilstede: Medlemmer fra i alt 24 husstande (stemmer) af totalt 107 parceller.  

 
 Dagsorden Referat 

 Indledning  Formanden, Hugo Lund Jensen, HM-vej 56, konstaterede, at det i henhold til 
vedtægternes § 10 var nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling, 
idet vedtagelse af ændringer til vedtægterne på den ordinære generalforsam-
ling ikke var tilstrækkeligt med de fremmødte antal medlemmer (37 stemmer), 
men at der kræves min. 2/3 del fremmødte medlemmer (dvs. min. 72 stemmer) 
af foreningens samlede (107) ejendomme.  
Efter en kort pause bød formanden så ca. kl. 2045 velkommen til den 
ekstraordinære generalforsamling til de i alt 24 husstande = antal stemmer.  

1. Valg af dirigent.  Bestyrelsen foreslog Anders Sørensen, HM-vej 4B, der blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at skr. indkaldelse til den ekstraordinære 
generalforsamlingen var omdelt 8. april, og konstaterede derfor den 
ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig, samt at der var 24 husstande = 
24 stemmer til stede.  

 4. Fra Bestyrelsen: 

Forslag om ændrin-
ger til vedtægterne.  
 
 
 
 

Dirigenten konstaterede at der skulle stemmes om de på den ordinære 
generalforsamling vedtagne vedtægtsændringer, herunder de i den forbindelse 
vedtagne supplerende tekster. 
Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål?  Det var ikke tilfældet. 
Dirigenten spurgte herefter om hvem der kunne stemme for: Alle,og imod: 
Ingen.  
Vedtægtsændringerne var herefter vedtaget. 
  

10. Eventuelt. Jørgen Jepsen, SM-vej 44, udtrykte håbet om, at de supplerende ændringer til 
ændringerne blev husket. 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål.  
Han takkede for sig, og gav ordet tilbage til formanden.  
Formanden takkede dirigenten for indsatsen igen! Og meddelte, at de vedtag-
ne vedtægter først var gyldige, når Næstved Kommune havde approberet dem. 
Den ekstraordinære generalforsamlingen sluttede ca. kl. 2050. 
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