
H/F Grøndalsvænge 

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 13.10.2019 

 

Taastrup d. 13.10.19 

 
Til stede var have: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 (ikke 

stemmeberettigede) -24 - 25 - 26 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 - 42 (27 haver i alt) 

 
Referent: Sophy, have 23.  
Dirigent: Jan, have 15. 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Formalia 
a. Valg af dir igent 
Jan, have 15, er valgt til dirigent 
Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt rettidigt. Over en ¼ af foreningens 
medlemmer er fremmødt og den ekstraordinære generalforsamling er dermed gyldig.  
 
b. Valg af referent 
Sophy, have 23, er valgt til referent 

 
c. Valg af uvi ldig stemmetæller 
Mia, have 32 
 
 

2. Appelsag: Have 24 
 
a. Formanden redegør for opsigelsesforløbet og for sagen omkring Niels Mikkelsen i have 

24. 
 

b. Niels Mikkelsen redegør for sin side af sagen 
 
 
Anonym afstemning 
 



Antal stemmer for en fastholdelse af bestyrelsens opsigelse af Niels Mikkelsens lejemål: 43 
Antal stemmer imod opsigelsen af Niels Mikkelsens lejemål: 7 
Antal ugyldige stemmer: 2 
 
Afgørelse: 
Niels Mikkelsen er med virkning fra dags dato, 13.10.19, opsagt som lejer i H/F 
Grøndalsvænge. Han har 30 dage fra dags dato til at sætte brugsretten til hans grund til salg.  
 
Niels Mikkelsen har mundtligt tilkendegivet, at han ønsker bestyrelsens hjælp med salget.  
Bestyrelsen vil lade grundens herlighedsværdi/brugsret vurdere og herefter sælge til højest 
bydende.  

 
 

3. Valg t i l  bestyrelsen 
 
Huset i have 23 er solgt, hvilket betyder at Sophy/formanden og Jacob/kassereren ikke kan 
fortsætte i bestyrelsen. 
 
På valg er derfor 
 
• Formand (posten er for to år,  og er på valg igen i  marts 2020) 

Erna Clementsen, have 26 tiltræder som foreningens formand 
 

• Kasserer (posten er for to år,  og er på valg igen i  marts 2021) 
Lise Munch, have 16 tiltræder som foreningens kasserer 

 
• Ordinært bestyrelsesmedlem (posten er for 2 år,  og er på valg t i l  marts 

2021) 
Tina-Linea, have 17 
 

• Suppleant (posten er for to år,  og er på valg igen i  marts 2020) 
Vivi, have 18 

 
• Krit isk revisor (er på valg hvert år) 

Knud Anker, have 34 
 
Claus, have 22 (er på valg i marts 2020) og Simone, have 4 (er på valg i marts 2020) 
fortsætter som alm. bestyrelsesmedlemmer.  

 
4. Eventuelt 

 
Intet 
 



 
Forsamlingen er hævet kl. 12.30 


