
August 2021 

Referat af 

Generalforsamling 2021 i HF Carl Nielsens Minde 

Lørdag, den 21. august 2021 kl. 10 
på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj 

Generalforsamlingen var i.h.t. vedtægternes § 7 (ordinær generalforsamling) indkaldt med følgende dags-
orden: 

1. Valg af dirigent(er) 
2. Valg af stemmeudvalg 

3. Fremlæggelse / Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 
4. Årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 
5. Indkomne forslag iht. § 7.6 
6. Godkendelse af budget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt, valg af formand og kasserer samt valg af suppleanter. 
8. Valg af 1 intern revisor for to år og 2 revisorsuppleanter for 1 år iht. § 10 9. 

9. Valg af vurderingsudvalg. Valg finder sted hvert andet år, første gang i 2019. Såfremt udvalget har 
færre end 5 medlemmer, skal der afholdes suppleringsvalg. 

Referat 

1. Valg af dirigent 
Birk Schmidt — advokat blev valgt som dirigent 

2. Valg af referent 
Camilla Stauber, have 523 blev valgt som referent 

3. Valg af stemmeudvalg 
Følgende blev valgt: 

Gunni, have 259. 

Dorte, have 236. 
Annette, have 82. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med forenin-

gens vedtægter. Der var fremmødt 83 stemmeberettigede, og der var 14 fuldmagter, hvilket ikke 

var nok til at vedtage forslag til vedtægtsændringer, jf. vedtægternes § 7.9. De forslag til ved-

tægtsændringer, som på GF 2021 ville opnå mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte kunne ved-
tages på en ny GF, og på denne vedtages med almindeligt flertal. 

Procedurerne for at tale blev gennemgået. 

1 



4. Fremlæggelse/ godkendelse af bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden 

Se trykt beretning. 

Formanden fremhævede hovedbudskaberne i beretningen. Bestyrelsen lægger vægt på fælles-

skab, respekt og gennemsigtighed. 
Bestyrelsen havde brugt megen tid på tiltagene i forhold til drikkeri på forpladsen og på at be-

handle klager over gener som støj, lugt osv. Alle bestyrelsesmedlemmer bor langt væk fra forplad-

sen, men næsten samtlige haveejere omkring forpladsen i foreningen har klaget. Derfor er den af 
haveejerne vedtagne regel om, at drikkeri på fællesarealer ikke er tilladt, blevet håndhævet. Det 

er sket i næsten god ro og orden. 

Affaldssortering og skrald er et andet stort issue. Det skal løses. Det er ikke i orden at dumpe 

storskrald, med forventning om, at Poul eller andre fjerner det. Det koster tid og penge for os alle. 

Bestyrelsen har en række visioner for fremtidige investeringer og tiltag. Bestyrelsen er ved at un-

dersøge, om foreningens lyserøde hus kan reddes for skimmelsvamp og istandsættes, og bruges 

til gavn for fællesskabet. Det kunne fx blive et fælleshus, hvor haveejerne kunne mødes til fælles 

aktiviteter, fx kor, legegrupper mv. Evt, kunne der indrettes bestyrelseslokale i stueetagen, så æl-
dre og gangbesværede havde lettere adgang til kontoret. Hvad har haveejerne af ideer? Det er jo 

vores alle sammens hus. 

En anden investering er asfaltering af foreningens veje/nye bump, men vi skal afvente retssag, 

som tager tid. 

Med hensyn til bestyrelsens honorar, så kan ethvert beløb i budgettet diskuteres på GF. Bestyrel-

sen ønsker gennemsigtighed, også om dette. Bestyrelsen finder det rimeligt, at man får en aner-

kendelse af arbejdet i form af et honorar og finder det urimeligt, at de selv skal købe kaffe og vand 
til møderne. Bestyrelsens ønske er, at der fremadrettet kommer en post, der hedder 'forplejning 

til bestyrelsen'. 

Debat 
Emilce, have 101, som bor lige ved købmanden gjorde opmærksom på, at hun ikke havde klaget. 

Hun mente, at drikkeriet ikke forstyrrede, og at det var hjælpsomme folk. 

Afstemning 
Bestyrelsens beretning blev godkendt med overvældende flertal. Ingen var imod. 

5. Årsregnskab for 2020 med evt. revisionsbemærkninger og godkendelse af samme 
Dan Pilegaard (kasserer), have 191, oplyste, at ingen haveejere d.d. var i restance, og at forenin- 

gen havde en sund økonomi. 
Ingen bestyrelsesmedlemmer havde i 2020 benyttet sig af mulighed for refusion af diverse udgif- 

ter til kontorhold, telefoni mv. 

Dan gjorde nogle nedslag i regnskabet for 2020. 

Note 2 — andre indtægter — der budgetteres ikke med indtægter fra fællesarbejde. 

Note 5— 2. halvår dyrere end 1. halvår. 
Note 7 — Foreningens vicevært Poul har fået en medhjælper Lars, som er lønnet. 

Note 8 — tab på debitorer — en gammel fejl, der nu er rettet. Derfor denne udgift. Engangsudgift. 
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Kloaklån — ej clearet med resten af bestyrelsen. Der er 25,5 år tilbage på lånene. F5 lån med snar-

ligt udløb. Lånet er ikke optimalt og skal genforhandles. 

Debat 

Dorte, have 236: omlægning af lån. Kan det forklares yderligere? 

Rafai: Folk med kloaklån indbetaler løbende afdrag, der indsættes i banken, og det samlede lån 

skal refinansieres i 2022 — der betales negative renter på disse penge. Bestyrelsen forhandler re- 
finansiering. Bestyrelsens ønske er løbende indfrielse og afdrag på lånet, så negative renter kan 

undgås. Det ene lån udløber 1. april 2022. Det er de mulige løsninger, der overvejes. Evt, kan der 

blive tale om løbetidsforlængelse for, at ydelsen forbliver på uændret niveau. Samtidig har for- 
eningen 9 mio. kr. i indlån til 0,6 pct., det er uhensigtsmæssigt. 
Søren, have 84: en refinansiering er en GF beslutning. 

Rafai: nej, det er en bestyrelsesopgave. 

Peter Graff, have 145: har dette betydning for alle, også de haveejere, der har betalt for kloakken? 

Raf: nej, kun dem, der ikke har indfriet deres kloaklån 

Poul, have 16: er det muligt at indfri det ene af de to kloaklån? 
Rafai: ja. 

Katrine, have 307: hvor mange drejer det sig om? Kunne der i stedet arrangeres et orienterings- 
møde kun for dem, der er berørt, fordi de har kloaklån? 

Dan P (kasserer), have 191: Jeg har kun bragt det op, fordi der komme mulig stigning som følge af 
refinansiering af lånet. Dan oplyser om restgæld og renteudgifter. Der er altid mulighed for at 

indfri enten et eller begge lån, hvis økonomien er til det, og det kan betale sig. 

Kirsten, have 434: hvordan håndteres de negative renter på indestående? 

Dan P (kasserer) have 191: det kan ikke adskilles. Samlet set betaler foreningen ca. 55.000 kr. i 
negative renter. Kun 0,5 pct. hvilket er relativt lavt. 

Rafai: Bestyrelsen undersøger nærmere, hvordan udgifterne til negative renter er fordelt og ori- 
enterer om dette. 

Afstemning 

Regnskabet for 2020 blev herefter godkendt. Ingen stemte imod. 

6. Indkomne forslag i h.t. § 7.6 i vedtægterne 

Dirigenten orienterede om, at forslag om vedtægtsændringer kun kan vedtages af en generalfor-

samling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, hvilket ikke var tilfældet. Men stemmer 

2/3 af de fremmødte for forslag til vedtægtsændringer, kan der indkaldes til ny generalforsamling, 

og på denne kan forslaget da vedtages med almindeligt flertal, uanset hvor mange medlemmer 

der er mødt, jf. vedtægternes § 7.9 Øvrige beslutninger på GF træffes ved simpelt flertal, jf. ved-
tægternes § 7.8. 

I forhold til den første udsendelse af forslag var der eftersendt 2 forslag, der blev indsat på listen 
som forslag nr. 7.2 og 7.3. 
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Afstemning: 
(Rød=ikke vedtaget 

= Forslag til vedtægtsændringer, som på GF 2021 opnåede mindst 2/3 flertal blandt de frem- 
mødte. Der kan indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages med 
almindeligt flertal 
Grøn=vedtaget) 

Forslag 1.0 om lås på affaldscontainere 
Rafai m.fl.: Hjælper det med låse? Måske stiller folk det så bare ved siden af? 

Kun forslagsstiller stemte for. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 2.0 (vedtægtsændring § 16,4) om Pi" toroagteren og dennes mand/hustru kr,n være med- 

lem af foreningen samt eje et havelod 

Katrine, have 307: Det kan mudre billedet, at forpagter får stemmeret. 
Poul, have 16: men det er en ud af 522 haveejere. Det er et levn fra fortiden, hvor der var forpag- 

terbolig med. Han bør have muligheden. 

Forslaget blev vedtaget med 67 stemmer for på denne GF. 

sier!, 3 dtmgts ndring !! 7,7) om pt ordene "godkendelse pf bestvre  Isens beretning" hØT 

Forslaget blev vedtaget med 77 stemmer for på denne GF. 

Forslag 4.0 (vedtægtsændring § 7.2) om at bestyrelsens honorar behandles på særskilt punkt 
inden godkendelse af det endelige budget 
Katrine, have 307: Vores enslydende forslag længere nede i forslagsrækken (forslag 7.1) blev truk- 

ket. 

Jørgen Madsen, have 158: behøves ikke separat post, men det fremlagte budget er for komprime- 

ret. Et honorar forekommer rimeligt for bestyrelsens arbejde. 
Dan P (kasserer), have 191: det handler ikke om beløbet, men om honorering for et stort stykke 

arbejde. 
Søren, have 69: hensigten er ikke at forhindre honorar til bestyrelsen. 

Rafai: bestyrelseshonoraret fremgår tydeligt i budgettet. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 26 stemte for. 

Forslag 4.1 (vedtægtsændring, evt. § 5) om at hovedhuse fremover ikke må opføres tættere end 
10 meter fra skel ud mod vejen 
Søren, have 69: Forslaget er stillet for at få debatten. 

Dorte, have 236: lad os få debatten — evt, i et udvalg. Skal der være nabohøring, så man ikke skyg-
ger for naboen, hvordan sikres friheden. Jeg anbefaler ikke at stemme for, men at gå videre med 

det. 
Lene, have 216: for år tilbage stillede Lene forslag om byggelinjer — det blev forkastet. 
Poul, have 16: Der skal være levende hegn mod vejen, og der laves nye haver med stor p-plads til 

store biler. Der skal værnes om, at det er en haveforening. Nogle nye huse ligner koncertsalen på 
Amager, vi kunne også have regler fx om skråt tag. Mange ting kan tages op til debat. I øvrigt: Ved 

nyligt skybrud kunne Poul ikke komme til brønd i en have, da haven var aflåst. Det dur ikke. 

Emilce, have 101: nogle haver med meget belægning — det er ikke godt i forhold til at absorbere 

regnvand. Godt med et udvalg. 

Rafai: Vi har MANGE regler — skal vi ikke bevare friheden til at lade det være op til de enkelte, 
hvordan de vil indrette sig i haverne. 

Emilce, have 101: bekymring omkring store arealer med fliser fsva. absorbering af regn- 

vand. Intet andet. 
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Jane, have 45: i deklarationen stod det tidligere, hvor husene skulle ligge — tilbagetrukket fra ve- 
jen. Det fremgår ikke længere. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 13 stemte for. 

Forslag 4.2 (vedtægtsændring § 3.5.1) om at der ikke skal foretages vurdering i f.m. overdra- 
gelse af medlemskab til tvangs- eller livsarvinger 
Søren, have 69: bestyrelsen har allerede foretaget ændringen. Jeg ønsker en enkelt ændring om- 
kring antal gange, det kan ske. 

Katrine, have 307: dårlig idé. Jeg opfordrer til, at der IKKE stemmes for forslaget. 

Dan P (kasserer), have 191: dette forslag man skal stemme imod. Et hus kan gå arv i generationer, 
og der skal betales gaveafgift. 

Gitte, have 525: forslaget er allerede vedtaget ved en digital GF. Udskiftning af et navn på med- 

lemsbeviset kan kun ske &I gang, dvs, et navn kan tilføjes. Udskiftes navn to gange, så den oprin- 
delige ejer forsvinder, så er der tale om en overdragelse med krav om vurdering. 

Peter Graff, have 145: det holder ikke, fx ved søskende. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 37 stemte for. 

Forslag 4.3 (vedtægtsændring § 6.1.1) om ændret procedure ved fremsendelse af påkrav, re-
kommanderet brev mv. 
(Bestyrelsen havde udsendt notat med bemærkninger om nuværende procedure og problem-
stillinger i forslaget) 

Søren, have 69: Der skal sendes to rykkere, da en ikke er nok. Ingen holdning til hvilket format 
brevet fremsendes i. 

Katrine, have 307: praksis og vedtægter skal stemme overens. Anbefaler at stemme for. Eget for-

slag (7.0) trækkes, hvis Sørens forslag vedtages. Essensen er, at der skal stå, at der skal være to 
varsler. Ikke formatet af fremsendelsen. 

Rafai: Der er ikke uoverensstemmelse. Der sendes i dag først et venligt brev med en påmindelse 

og frist på 14 dage. Først herefter påkrav. Pt. ikke et problem. Det venlige brev menes at gøre en 
forskel. 

Jørgen Madsen, have 158: fint forslag, men 3 uger i stedet for 14 dage. 

Søren: er ikke enig med formandens udlægning. Der er IKKE overensstemmelse — og det er hvad 
søren ønsker. 

Cristina, have 545: noget lignende forslag længere fremme. Følg normal praksis i samfundet. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 48 stemte for. 

Forslag 5 budgetforslag om tildeling af beløb på 0-15.000 kr. årligt til pleje og fordring af vild- 
katte i foreningen 
Forslagsstiller var ikke til stede. En anden haveejer motiverede forslaget. 

Gitte, have 525 — gør opmærksom på, at Gladsaxe kommune har en aftale med Kattens Værn, 

som sørger for indfangning, neutralisering af herreløse katte mv. Haveejerne kan selv kontakte 
kommunen. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 34 stemte for. 40 stemmer imod. 

Der opstod en diskussion, om hvorvidt kun for-stemmer, eller om nej og blank også skal tælles. 

Dirigenten præciserede reglerne for vedtægtsændringer. Ellers er det simpelt flertal. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 
Forslag 6.0 

Forslag 7.0 

Forslag 7.1 
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Forslag 7.2 budgetforslag om flere trafikspejle i foreningen 

Dan P (kasserer), have 191: savner konkrete tal. Hvad vil det koste i alt? 
Poul, have 16: der mangler spejle hist og pist, men jeg må minde om, at almindelige trafikregler 

gælder i foreningen, og der er hajtænder mange steder. 
Lene, have 231: op med dem hurtigst muligt. 

Katrine: foreslår ændringsforslag om, at der afsættes 17.000 kr. til formålet. 

Forslaget blev vedtaget med 72 stemmer for, og der afsættes 17.000 kr. i budgettet for 2021. 

Forslag 7.3 om at bestyrelsen/byggesagsudvalget skal oplyse om placering af rørføring i forbin-
delse med godkendelse af byggeri 
Linda, have 282: det er rigtigt svært, da bestyrelsen ikke har denne form for optegnelser. Have-

ejere kan selv have gravet faskiner mv. ned. Bestyrelsen har ikke fuld oversigt over dræn/kloak. 

Gitte, have 525: der er flere problemer i forslaget. I DK er det ens eget ansvar at undersøge, hvad 
der ligger af dræn, rør mv., inden man graver og bygger. Det påhviler den enkelte haveejer, og der 
er ingen krav om optegnelser. Kommunen kan oplyse om kloak, og forsyningsselskaberne kan op-

lyse om stikledninger. Man kan forsikre sig ud af problemet med en udvidet rørskadeforsikring 

el.lign., hvis man skal bygge, og man vil sikre sig. Det er ikke rimeligt, at foreningen skal dække en 

evt, udgift, hvis uheldet er ude, og en haveejer gør skade på et rør eller en ledning. Opfordrer til 
nej. 

Poul, have 16: jeg optegnede alle dræn i 2011. Men alle havde ikke pligt til at aflevere tegning 

over kloak i forbindelse med etablering af kloak. 
Lene, have 231: gælder forslaget kun fælles dræn og kloakker? 

Katrine, have 307: nej, alt hvad der ligger på grunden. Skal ske i forbindelse med overdragelse. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 10 stemte for og 58 imod. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 

Forslag 8.0 

Forslag 8.1 om fjernelse af ensretningen mellem Rosenvej og lrisvej 
Poul, have 16: ensretningen bør ikke fjernes. 
Have 478: farligt sving — ensretning bør bevares. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 8 stemte for. 

Forslag 8.2 om fjernelse af krav om udbedring af fejl og mangler efter el-tjek inden salg 
Peter, have 145: det giver ikke mening at stille krav om udbedring af fejl og mangler, hvis køber vil 

rive huset ned. 

Katrine, have 307: ingen garanti for at køber river ned, selvom det siges. Kan der evt, sættes en 
frist på. Beløbet kunne blive deponeret et sted. Dvs. ændringsforslag? 

Kirsten 434: både for/imod. De havde fået el-tjek, men ledninger smuldrede. Så ikke meget værd. 

Jørn, have 525: forslaget går på udbedring, ikke om der skal foretages el-tjek. Det er et spørgsmål 
om ansvar. 

Linda, have 282: fælles retningslinjer i kredsen. Aftaler om priser og måder at gøre det på. Anbefa- 
ler at stemme imod. 

Rafai: Peter har en pointe — stiller ændringsforslag: de fejl kan man få en dekord på og så en be- 

grænsning på, hvor længe huset så kan blive stående. Eller skal der være dokumentation for, at 

fejl er udbedret. Forslag på 6 mdr. 

Jørgen, have 158: evt afkoble el der, hvor problemet er. 
Peter: Sikkerhedsstyrelsen kontaktet — den praksis må gerne foregå. 

Jørn, have 525: det er ikke hensigtsmæssigt, da det koster 16.000 kr. at få tilsluttet el igen. 

Cristina, have 545: andre foreninger laver ikke test, hvis huset sælges til nedrivning. 

Linda, have 282: problemet er om man skal have penge for et hus med fejl og mangler. Hvis af- 
koblet el eller installationen er defekt. 
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Ændringsforslaget blev trukket. 

Oprindeligt forslag blev vedtaget: 38 stemte for, og 16 imod. 

Proceduren omkring ændringsforslag blev drøftet og bør undersøges. 

Der blev foretaget en ny optælling af fremmødte, da flere havde forladt GF. Der var i alt 63 i alt 

stemmeberettigede. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 

Forslag 8.3 

Forslag 9.0 (vedtægtsændring § 6.1.1) om eksklusion kræver (retlig) "dom" 
Søren, have 84: skal vi ikke bare følge lejeloven? 

Simon, have 107: lyder til at det kommer fra lejeloven. 
Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 5 stemte for. 

Forslag 9.1 (vedtægtsændring § 2.2.) om at medlemskab af Kolonihaveforbundet bør besluttes 
af GF 

Dan P (kasserer) have 191: dirigenten bedes afvise forslaget, da der ligger en højesteretsdom på, 
at vi ikke kan melde os ud af kolonihaveforbundet. 

Lene, have 231: mindes et møde med Tom mange år siden. Det kan lade sig gøre med indstillinger 

mv. nogle af instanserne om, at vi godt kan indstille fritagelse, men det tager tid. 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 9 stemte for. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 

Forslag 9.2 ( 

Forslag 9.3 (vedtægtsændring §3.7) om at kommunikation skal ske pr. e-mail og kun undtagel- 
sesvist med post 
Rafai: fint forslag — proceduren er allerede ændret. Kun 18 haveejere har ikke e-mail og er ikke 

digitale, så for at sikre demokrati skal de have pr post. 

Forslaget blev trukket. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 

Forslag 9.4 

Forslag 9.5 

Forslag 9.6 (vedtægtsændring 5.4.1) 
Forslaget blev ikke vedtaget, da kun 3 stemte for. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 

Forslag 9.7 

Forslag 9.8 
Forslag 9.9 

Forslag 9.10 
Forslag 9.11 

Forslag 9.12 (vedtægtsændring § 8.4a) om at et bestyrelsesmedlems mistillidsvotum udløser 
ekstraordinær GF 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet kun 1 stemte for. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 
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Forslag 9.13 
Forslag 9.14 
Forslag 9.15 

Forslag 9.16 (vedtægtsændring § 10.1a) forslag om specificeret vandregnskab 
Dan P (kasserer), have 191: det er der allerede. 
Lene, have 231: bruger vi for 27.000 på toiletterne? Bliver brusebadsindkomst modregnet? Vand 
til vaskemaskinerne? 
Rafai: bestyrelsen genbesøger sagen og vender tilbage med information om vandregnskabet via 
mail og hjemmeside. 
Der blev ikke stemt om forslaget. 

Forslag 9.17 (vedtægtsændring § 10.3) om at alle udgifter over 50.000 kr. kræver 3 tilbud, der 
fremvises og stemmes om på GF 
Cristina, have 545: Motivation — en tidligere bestyrelse har bestilt arkitekttegninger over muligt 
projekt. Men større udgifter (+50.000) skal tages op i fællesforum. 
Forslaget blev ikke vedtaget, da kun 1 stemte for. 

Følgende forslag blev trukket af forslagsstiller: 
Forslag 9.18 
Forslag 9.19 
Forslag 9.20 
Forslag 9.21 
Forslag 9.22 

7. Godkendelse af budget for 2021 

Debat 
Rafai: bemærkninger de 17.000 som er vedtaget til skilte. Bestyrelsen bør få det 
samme honorar i 2021, som der var afsat i 2020 budgettet. 
Peter, have 145: kan alle rengøringsposter udspecificeres? 
Dan P (kasserer), have 191: undersøger det. Svar kommer på hjemmesiden. 
Jørgen Madsen, have 158: forklaringer ønskes — udspecificering. 
Emilce, have 101: hvordan er det budgetterede bestyrelseshonorar på 162.000 kr. 
fordelt? Hvor ses forplejning? 
Dan P (kasserer), have 191: 1.500 pr medlem pr måned. Udspecificeret budget læg- 
ges på hjemmesiden. 
Jørn, have 525: hvorfor har man sat honoraret ned fra 162.000 kr. i 2020 til 210.000 
kr. i 2021. Hvad er motivationen? 
Budgettet inkl, forslag om ændringer i budgettet med 17.000 kr. til trafikspejle og 
bestyrelseshonorar på 210.000 kr. blev vedtaget med 46 stemmer for. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var: 
ii Kasserer - for 2 år. 

Dan Pilegaard genopstillede og blev valgt 

• Tre bestyrelsesmedlemmer — for 2 år. 
Linda Andersen, Kirsten Faurholt og Kenneth Andersen genopstillede og blev 
valgt 

• To suppleanter—for lår. 
Erik Sølvsteen, have 428 genopstillede 
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ai At 

F rmand 

Lene de Blanck, hove 231 stillede op 

Begge blev valgt. 

Bestyrelsen består herefter af 

Rafai Atia, formand, have 488 

Gitte Korff, næstformand, have 525 

Simon Emil Korff, have 107 

Nanna Dalsgaard, have 456 

Bobby Rusbjerg (alle på valg 2022) 

Linda Andersen, have 282 

Kirsten Faurholt, have 406 

Kenneth Andersen, have 458 

Dan Pilegaard, kasserer, have 191 

9. Valg af 1 intern revisor — for 2 år 

Gitte Thomsen, have 223 blev valgt 

10. Valg af 2 revisorsuppleanter — for 1 år have 

Vagn Johnbeck, have 90 blev valgt 

11. Valg af vurderingsudvalg — for 2 år 

Følgende genopstillede og blev valgt: 

Per Høeg Andersen, have 282 

Jørgen Madsen, have 158 

Kathrine Hammerich, have 307 

Simon Emil Korff, have 107 

Annette Pilegaard, have 191 

Følgende nye opstillede og blev valgt: 

Lars Andreasen, have 309 

Gitte Thomsen, have 223 

Jens Hjortdal, have 363 

Gerti Fledelius-Schiitz, have 291 

Linda Andersen, have 282 bistår vurderingsudvalget med administrative opgaver.  

12. Eventuelt. 
Bestyrelsen vil sørge for, at der til næste GF 2021 foreligger regler for optælling af 

stemmer, procedurer ved ændringsforslag til indkomne forslag samt regler for optæl-

ling af fremmødte. Dirigent Birk Schmidt deltager i dette arbejde. 

z Dato: 2- 1 Dato: Dato: (  

Birk Schmidt Camilla Stauber 

Dirigent Referent 


