
GRUNDEJERFORENINGEN LUNGSHAVE  

Referat 

Ekstraordinær generalforsamling 

28. maj 2016  

i Karrebæksminde Fiskeri- og bymuseum, Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne godkendes på den ordinære generalforsamling den 8. maj  
    2016 jf. § 4.4 
3. Valg af formand jf. § 10.1 
4. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer jf. § 10.1 
5. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 17.1  
6. Eventuelt. 

 
Ad. pkt. 1 – Valg af dirigent 

Kent Filt blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Ad pkt. 2 – Forslag til vedtægtsændringer 

I forbindelse med fusion af Grundlejerforeningen Lungshave og Grundejerforeningen Lungshave er der 

udarbejdet nye vedtægter, som blev sendt ud sammen med indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling den 8. maj 2016. Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt godkendt, og 

vedtægtsændringerne blev dermed vedtaget og er således gældende fra d.d. for den nye forening. 

 

Ad pkt.  3 – Valg af formand 

Bestyrelsen anbefaler Flemming Jørgensen (for en 2-årig periode). Der var ingen modkandidater, og 
Flemming blev hermed valgt som formand for den nye forening. 
 

Ad pkt. 4 – Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen anbefaler følgende: 
Kent Filt (for en 2-årig periode) 
Johnnie Jørgensen (for en 1-årig periode) 
Erik Høi (for en 2-årig periode) 
Annette Askholm (for en 1-årig periode) 
Peter Hovmand-Jensen (for en 1-årig periode) 
Per Ourø (for en 2-årig periode) 
Der var ingen modkandidater, alle tilsluttede sig bestyrelsens forslag, så disse 6 bestyrelsesmedlemmer 
blev valgt. 
 

Ad pkt. 5 – Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår René Tuxen-Hansen som revisor (for en 1-årig periode), og Torben Gadfelt som 
revisorsuppleant (for en 1-årig periode). Der var ingen modkandidater, og de blev hermed valgt.  
 

Ad pkt. 6 – Eventuelt 
Der var ingen spørgsmål under dette punkt. 
Per Ourø takkede for det store fremmøde og takkede den afgående bestyrelse i grundejerforeningen for 
den hjælp og støtte, som han har fået. Per glæder sig til samarbejdet med den nye forening. 
Tak til dirigenten for god ro og orden under mødet. 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen                                                                                                                                       Ref. JO / 28.05.2016 


