Referat og protokollat fra A/B Marguerittens ekstraordinære generalforsamling lørdag den 29. maj 2021
klokken 09:30 i gården.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Forslag:
På baggrund af forslag til vedtægtsændringer som blev fremlagt på foreningens ordinære
generalforsamling den 27. januar 2021, men som grundet manglende deltagere ikke blev sat
til afstemning, fremlægger bestyrelsen her samlet forslag til ændring af vedtægterne.
Ændringerne er i §13 stk. 2D, §14 stk. 4 og §22 stk. 1.
For så vidt angår §13 stk. 2D drejer ændringen sig om en simplificering af ventelisten
således at den interne venteliste udgår og ledige andele tilbydes alle medlemmer efter
anciennitet. §14 stk. 4 er en kontrol af el- og VVS-installationer i forbindelse med salg af
andele og §22 stk. 1 er tilføjelse af e-mail i forbindelse med bekendtgørelse af
generalforsamlinger
4. Eventuelt
Følgende var til stede:
1. Jytte Haldrup og Mikael Rasmussen, 16, st. th.
2. Claus Pedersen, 16. st. tv.
3. Anders Middelbo Sørensen, 16, 1. tv.
4. Eva Tryti, 16, 4. th.
5. Gianluca Maranini, 16, 4. tv.
6. Jeppe Facius, 18, 1. tv.
7. Sabine og Peter Lütken Wolffbrandt, 18, 2. th.
8. Henrik Reimers, 18, 2. tv.
9. Gitte Frydensbjerg, 18, 3. th.
10. Kirsten og Bo Lütken Petersen, 18, 4. th.
11. Erna Guldbøg, 20, st. tv.
12. Kristian Bülow Pedersen, 20, 1. tv.
13. Amalie Fudim Villesen, 20, 2. th.
14. Jeanette Hedegaard og Thorbjørn Isholm Petersen, 20, 3.
15. Klemens Kappel, 20. 4. th.
Desuden var følgende repræsenteret ved fuldmagt:
16. Lise Aamot, 16, 3. th.
17. Sørine Latorre Petersen, 18, 4. tv.

Referat

Mødet indledes med, at formanden byder velkommen.
1. Som dirigent valgtes Bo

Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at der er 15
fremmødte og to fuldmagter. Se ovenstående liste. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen
hermed er beslutningsdygtig.
2. Referent: Klemens
3. Dirigenten orienterer om de foreslåede ændringer i de udsendte ændringsforslag til
vedtægterne. Der er en kort drøftelse af indholdet af forslagene vedr. intern venteliste,
procedurer omkring el-tjek, og at generalforsamlingen kan indkaldes pr e-mail. Herefter vedtages
forslaget enstemmigt.

4. Eventuelt: intet
Dirigenten afslutter og giver ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
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