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Referat	  af	  den	  anden	  ekstraordinære	  generalforsamling	  2010	  for	  Grundejerforeningen	  Mariehøj,	  
afholdt	  på	  Korsagergård,	  onsdag	  den	  27.	  oktober	  2010	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Søren	  Boy	  Holst	  fra	  bestyrelsen	  blev	  foreslået	  og	  valgt,	  ligeledes	  som	  referent	  og	  konstaterer	  
efter	  valget,	  at	  indkaldelsen	  er	  rettidigt	  udsendt	  og	  at	  generalforsamlingen	  er	  
beslutningsdygtig.	  

2. Forslag	  til	  vedtægtsændringer	  
Formanden	  gennemgår	  forslagene,	  med	  de	  tilretninger	  der	  blev	  tilføjet	  på	  den	  første	  
ekstraordinære	  generalforsamling.	  Efterfølgende	  var	  der	  få	  spørgsmål,	  bla.	  om	  referater	  kan	  
udsendes	  pr.	  e-‐mail.	  Svaret	  hertil	  var,	  at	  det	  er	  bestyrelsens	  hensigt	  for	  fremtiden,	  men	  der	  
vil	  gå	  et	  stykke	  tid	  førend	  vi	  kan	  forvente	  at	  alle	  husstande	  er	  med.	  Det	  er	  stadig	  ikke	  alle	  der	  
har	  pc	  eller	  internetforbindelse.	  En	  anden	  beboer	  spurgte	  til	  evt.	  lokalplanændringer	  og	  blev	  
informeret	  om	  lokalplan	  5	  for	  vores	  område,	  som	  kommunalbestyrelsen	  er	  i	  gang	  med	  et	  
udarbejde.	  
Vedtægtsforslagene	  blev	  sendt	  til	  afstemning	  og	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  af	  de	  11	  
repræsenterede	  stemmeberettigede.	  
	  
	  

De	  nu	  vedtagne	  vedtægter	  for	  Grundejerforeningen	  Mariehøj,	  er	  enslydende	  med	  det	  udkast	  der	  
blev	  rundsendt	  sammen	  med	  indkaldelsen	  til	  denne	  ekstraordinære	  generalforsamling.	  Bestyrelsen	  
har	  derfor,	  af	  såvel	  økonomiske	  som	  miljømæssige	  hensyn,	  besluttet	  ikke	  at	  omdele	  de	  vedtagne	  
vedtægter	  igen.	  
Derimod	  er	  vedtægterne	  lagt	  ind	  på	  hjemmesiden	  www.mariehøj.dk	  >	  Om	  G/F	  Mariehøj	  >	  
Vedtægter.	  Herfra	  kan	  vedtægterne	  både	  læses	  og	  hentes	  til	  udprintning.	  
	  
Såfremt	  der	  er	  medlemmer	  der	  ønsker	  en	  fysisk	  udskrift	  af	  vedtægterne	  kan	  dette	  naturligvis	  lade	  
sig	  gøre.	  Kom	  forbi	  eller	  læg	  en	  seddel	  i	  postkassen	  på	  Nørrebred	  35,	  så	  vil	  der	  blive	  udprintet	  
og/eller	  uddelt	  en	  kopi.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Søren	  Boy	  Holst	  

Dirigent	  og	  referent	  

Uni	  Bull	  

Bestyrelsesformand	  

	  


