Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14, 4000 Roskilde

Referat af ekstraordinær generalforsamling

i

E/F Dommervæn get 4-14

Den 9/1 1 2016 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Ejerlej lig hedsforen ingen Dommervaenget 4-1 4, 4000 Roskilde i Tu m lesalen på
Hedegårdenes Skole, KØbenhavnsvej 34, 4000 Roskilde.

Dagsorden iht. Vedtægterne:

1.

Valg af dirigent

2.

Endelig beslutning om tilføjelse til vedtaegternes § 9 stk. 10.
På den ordinære generalforsamling afholdt d. 27 . oktober 2016 blev der vedtaget en
tilføjelse til vedtægterne, men da der ikke var fremmødt over halvdelen af foreningens
medlemmer, skal disse ændringer endeligt vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med 213 flertal uanset hvor
mange der er mødt.
Den konkrete formulering af forslaget er som følger:
"Bestyreisen og adminisirator er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser,
opkrævninger mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post, ligesom dokumenter
kan fremsendes digitalt, eller ved anden fildeling på internettet.
Ethvert medlem af foreningen skal oplyse e-mailadresse e//er tilsvarende digital
kontaktadresse f/ bestyrelsen og administrator. Medlemmet har selv ansvaret for at
underrette bestyrelsen og administrator om ændringer i disse oplysninger. Såfremt
medlemmet ikke har en e-mailadresse fremsendes al korrespondance via almindelig
post.
Meddelelser og dokumenter afsendt til den e-mailadresse e//er tilsvarende digital
kontaktadresse, sorll medlemmet har oplyst, anser bestyrelsen eller administrator som
fremkommet til medlemmet. Dokumenter fremlagt via anden fildeling på internettet
skal anses for korrekt fremlagt. I det tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til
ejer med henvisning tilfremlagte dokumenter på internettet.
Bestyrelsen og administrator har, uanset ovenstående bestemmelser, ret til at give
meddelelser mv. med post."

Tilstede på generalforsamlingen var ejerne af ejerlejlighed nr.'.6, 14, 16,25,26,28,34,
36,40,73,95, 103, 113, 119.
Dette giver et fremmøde på 1.267t13.034 målt på fordelingstal, svaren de til g,72 oh.
Fra Real Administration deltog Tonni Sørensen.
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1.

Formand Jacob Gjedde blev valgt som dirigent og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

4d.2.
Der var lejlighed til, at stille spørgsmål til forslaget. Forslaget blev herefter sat til
afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.
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Tonru Sørensen
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