Den 25. november 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14, i bestyrelseslokalet i kælderen i blok 4.
Dagsorden var:
1. Valg af dirigent (og referent)

På den ordinære generalforsamling afholdt den 30. oktober 2019 blev der vedtaget
ændringer 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 2/3
flertal uanset hvor mange der er mødt.
Det bemærkes, at der blev stillet et ændringsforslag § 9 stk. 3 hvor teksten blev
ændret:
Oprindeligt forslag
Ejerlejlighedsejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af
ejerlejlighedens ydre, eller ydersiden af vinduernes rammer eller lade opsætte
skilte, reklamer, udvendige antenner, paraboler m.v. Inddækning af altaner må kun
finde sted i henhold til de af kommunen godkendte bygningsregler og efter
ansøgning til bestyrelsen. Skiltning i forbindelse med salg af ejerlejligheden er
tilladt.
Ændrings forslag:
Ejerlejlighedsejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af
ejerlejlighedens ydre, eller ydersiden af vinduernes rammer eller lade opsætte
skilte, reklamer, udvendige antenner, paraboler m.v. Inddækning af altaner må kun
finde sted i henhold til de af kommunen godkendte bygningsregler og efter
godkendelse af bestyrelsen. Skiltning i forbindelse med salg af ejerlejligheden er
tilladt.
Tilstede på generalforsamlingen var ejerne af ejerlejlighed: 5, 7, 16, 19, 21, 29, 34, 37, 43,
85, 97, 121, og 136.
Dette giver et fremmøde på 1.127/13034 målt for fordelingstal, svarende til 8,65 %.
Fra Real Administration deltog Anja Pettersson.
Ad. 1.
Hans Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig. Anja Pettersson blev valgt som referent.
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2. Endelig beslutning om ændringer af vedtægter (forslag vedlagt)

Ad. 2.
Bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægterne, som blev vedtaget på den
ordinære generalforsamling d. 31. oktober 2019. Der var ikke fremmødt over halvdelen af
foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling, og vedtægtsændringerne
skulle derfor endeligt vedtages på den ekstraordinær generalforsamling. Forslagene er
vedlagt nærværende referat.
Forslagene blev gennemgået punkt for punkt og blev alle vedtaget med enstemmighed.
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Nærværende referat er underskrevet digitalt via Penneo af både dirigent, referent og
formand.
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