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G/F Avlskovparken 

Bestyrelsen 

 

Odense, den  24.4.2014 

 

Referat af Ekstraordinær generalforsamling 24.4.2014 

 

Jfr. Referat af Generalforsamling 2014 punkt 9 og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

for afstemning af vedtægtsændring pgf. 11 Foreningens formue blev der stemt om forslag til 

vedtægtsændringen.  

 

Der var fremmødt 6 medlemmer fra 5 husstande. 5 stemte for og 0 imod vedtægtsændringen. 

 

Viggo Kjær blev valgt som dirigent og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var 

lovlig indkaldt jfr. Vedtægterne. 

 

Pgf. 11 foreningens formue er vedtaget med følgende tekst: 

 

Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i pengeinstitut. Udbetalinger fra 

foreningens konto kan alene foretages af det bestyrelsesmedlem der er udpeget af bestyrelsen til at 

kunne disponere over foreningens midler (kasseren) via elektroniske medier som f.eks. netbank. 

Ved kasserens fravær kan bestyrelsen i forening udpege et andet bestyrelsesmedlem som substitut 

for kasseren.  

 

Andet: 

Til orientering og som drøftet på GF er der i bestyrelsen truffet aftale om, at kasseren til hvert 

bestyrelsesmøde dokumenterer indestående på konti ved fremvisning af kontoudskrift. Desuden får 

formanden fuldmagt til konto (ej netbank, af tekniske årsager) så formanden til enhver tid kan få 

oplyst saldo ved henvendelse til pengeinstitut.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Referent: Anne Marie Kjær 
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Nyt  fra bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand:   Lars Holm, Herluf Trolles Vej 325, 5220 Odense SØ 

  Kommunikation udad til. 

Næstformand: Michael Larsen, Herluf Trolles Vej 165, 5220  Odense SØ 

  Grønne områder og antenne. 

Sekretær & kasserer Anne Marie Kjær, Herluf Trolles Vej 317, 5220  Odense SØ 

Bestyrelsesmedlem Georg Zilmer, Herluf Trolles Vej 341, 5220 Odense SØ 

  Legepladser, kontakt til Humlebogruppen. 

Bestyrelsesmedlem Preben Nielsen, Herluf Trolles Vej 433, 5220 Odense SØ 

  Belysning, veje og stier. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Bestyrelsen arbejder på at lave arrangement på Skt. Hans aften. Der vil kommen nærmere 

inforamtion. Det kan også findes på foreningens hjemmeside. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Vi minder om foreningens regler, der indeholder henstillingen om, at anvendelse af støjende 

maskiner (motordrevne græsslåmaskiner, div. Hobbymaskiner, vinkelslibere, hækklippere, 

havefræsere og lignende) udendørs i weekenden, henlægges til tidsrummene: 

 

Lørdage kl. 10-18 

Søn- og helligdage kl. 10-15 

 

Henstillingen gælder i perioden 1. maj til 15. september 

 

……………………………………………………………………………………………….. 


