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Referat af ny generalforsamling i Ulfshale Lejer- og Grundejerforening  
Lørdag den 18. maj 2019 i Stakladen i Ulvshalecentret, Ulvshalevej 283, 4780 Stege   
 

 

1. Valg af dirigent samt valg af stemmetællere  

 

Tony Nielsen, Klitrosevej 9, blev valgt til dirigent. 

 

Johan Gregersen, Vibevej 54, og Inge-Lise Candelaria, Kærhøgevej 78, blev valgt til stemmetællere. 

 

Jens Mikkelsen, Fællesskov Strandvej 18, blev valgt til referent. 

 

Der blev udleveret 31 stemmesedler. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da han havde modtaget en indkal-

delse for 13 dage siden, og fristen ved en ny generalforsamling er 8 dage. 

 

 

2. Forslag om ændring af vedtægterne, som vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt 13. 

april 2019  

 

1. Vedrørende vedtægtsændring §§ 4 og 20. 

Formanden gennemgik forslaget. 

Jens Kjøller, Vibevej 30, gjorde opmærksom på, at der er udgifter forbundet med salg af obligationer. 

Han spurgte, hvorfor der er en opsparing. Formanden oplyste, at der bl.a. spares op til en ny pumpesta-

tion ved Ulvshalebækken. Pumpestationen forventes at koste ca. 1,8 millioner kr. 

Forslaget blev vedtaget med mere end to tredjedeles flertal. 

 

2. Vedrørende vedtægtsændring § 6. 

Formanden gennemgik forslaget. 

Ingen bemærkninger. 

Forslaget blev vedtaget med mere end to tredjedeles flertal. 

 

3. Vedrørende vedtægtsændring § 11. 

Formanden gennemgik forslaget. 

Benthe Thye, Ulvshalevej 341, og Inge-Lise Candelaria, Kærhøgevej 78, fandt, at de foreslåede afstem-

ningsregler var noget uklare og efterlyste ændringer eller præciseringer. 

Erik Jensen, Hortensiavej 12, gjorde opmærksom på, at der på denne generalforsamling ikke kunne 

stilles ændringsforslag, men kun stemmes Ja eller Nej. 
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Formanden ville til en kommende generalforsamling overveje at klargøre afstemningsreglerne. 

Jens Kjøller, Vibevej 30, var enig i dette. 

Forslaget blev vedtaget med mere end to tredjedeles flertal. 

 

 

3. Eventuelt     

 

Ingen bemærkninger. 

 

Formanden takkede for fremmødet. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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