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Mødereferat: Ekstraordinær generalforsamling 
 
Dato:  Tirsdag 29. november 2005 kl. 19.30 til 20.00 
 
Sted:  Brede Spisehus´ lokaler i Brede museet 
 
Deltagere:  ca. 23 deltagere 
  
Referent:  Regnar Lykou 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 

2. Ændring af vedtægter  
Punkt 4.1 på den ordinære generalforsamling tirsdag den 8. november 2005 blev vedtaget med 
mere end 2/3 af stemmerne, men da der var mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede på 
generalforsamlingen kræver det fornyet behandling på en ekstra ordinær generalforsamling. 
(Såfremt forslaget alene vedtages med 2/3 af de fremmødte er de foreslåede vedtægtsændringer 
vedtaget)  

3. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og indstillede Klaus Faartoft (225) til dirigent. 
 
Forsamlingen bifaldt dette. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet dette 
var sket ved brev til medlemmerne dateret 14. november 2005.  
 
2. Ændring af vedtægter 
Dirigenten spurgte forsamlingen, hvor mange som stemte for forslaget. Alle 23 fremmødte stemte for 
forslaget. 
 
3. Eventuelt  
Nr. 108 bad om at der i referatet blev noteret at politivedtægten forbyder løsgående hunde, da der 
er en del beboere som benytter sig af dette i Åbrinken.  
 
Nr. 217 indstillede at der i referatet blev nævnt at parkering på vendepladser ikke er tilladt. 
 
Nr. 8 manglede en husbog. Formanden vil komme med en sådan. 
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Nr. 217 bad bestyrelsen bestille vinter grus. Bestyrelsen foranlediger bestilling heraf. 
 
Nr. 13 henledte bestyrelsen på at vinterrydning skal bestilles hos Lyngby Taarbæk kommune, da 
det bestilles for et år ad gangen. 
 
Med de faldne bemærkninger kunne dirigenten konstatere generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Således passeret  
Dato:    Dato: 
 
 
_______________  ________________ 
Dirigent   Formand 
 
 
 
 
 
Opdatering til husbogen: 
Husbogen indeholder en fejl, idet der i bilag V, Farver og materialer, for grøn er anført 5045 - B 
50G. Denne er udgået og erstattet af S 5040- B50G. 
Farveprøver kan ses hos Kirsten Jørgensen i nr. 221, telefon 4585 3364. 


