København, 1. november 2022
Ejendomsnummer 8-519

REFERAT
E/F Lindevang 7ez – ekstraordinær generalforsamling
Mødested:
Mødedato:
Fremmødte:

Ejendomskontoret, Lindevangshusene 68, kld., 2630 Taastrup
31. oktober 2022.
Der var repræsenteret 25 af foreningens 117 lejligheder, repræsenterende
2.187 af ejendommens i alt stemmeberettigede 9.876 fordelingstal.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
2.1 Bestyrelsens forslag til ny vedtægt
2.2 Ole Hansens forslag til vedtægtsændring af § 32 stk. 8
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsesformand Jimmy Muusfeldt bød velkommen og foreslog Peter Westerdahl fra DEAS som dirigent og referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter. Forslag nr.
2.1 og 2.2 krævede kvalificeret flertal, opgjort efter såvel antal som fordelingstal, blandt de repræsenterede medlemmer for endelig beslutning. Begge forslag var vedtaget på den ordinære generalforsamling,
dog uden at der var tilstrækkeligt antal medlemmer fremmødt.
2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
2.1 Bestyrelsens forslag til ny vedtægt
Dirigenten refererede til referatet fra foreningens ordinære generalforsamling hvor forslaget var blevet
vedtaget med et overvældende flertal, og satte vedtægtsforslaget til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, hvorefter den nye vedtægt er gældende.

6.1 Ole Hansens forslag til vedtægtsændring af § 32 stk. 8
Dirigenten refererede til referatet fra foreningens ordinære generalforsamling hvor forslaget var blevet
vedtaget med et overvældende flertal, og satte vedtægtsforslaget til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Herefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, hævede generalforsamlingen og takkede de
fremmødte for fremmødet. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18.10.
------------------------------------------------------------------------Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID, jf. Foreningens vedtægter.
Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.
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Dagsorden

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jimmy Muusfeldt

Peter Westerdahl
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