Referat af ekstra ordinær generalforsamling
22.04.21 kl. 17.00-18.00
Valg af ordstyrer – Lars have 111 er valgt – og
Valg af referent - Christine have 42 er valgt
Dagsordenspunkt: Løsning 5, vedtages eller ej
Tommy, have 110:
Eigil, have 75B:
Christine, have 42:
Hans, have 126:
Christine, have 42:
Tommy, have 110:
Hans, have 126:
Pernille, have 57:
Anders, have 127:
Thomas, have 74:
Toke, have 88:
Hans, have 126:
Lars, have 111:
Jazmin, have 48A:
Anders, have 127:
Christine, have 42:

Hans, have 126:
Toke, have 88:
Jazmin, have 48A:

God ide at følge rådgiver
Kan man købe sig til en bedre løsning?
Man kan købe alt for penge
Har i forhandlet?
Nej vi har bare fulgt eksperternes råd
Jeg synes stadig det er godt at følge ekspertråd
Hvad koster pumperne, i drift.
Pris og kvalitet hænger sammen. Pumperne er ikke valgt endnu.
Nu skal vi bare videre
Vi bør følge eksperterne
Vi ved ikke helt hvad han vil sige, men han ser glad ud.
Hans stiller sig kritisk over for budgetoverskridelsen.
Budgetoverskridelsen er ikke på dagsorden, men den kan vi
selvfølgelig tale om og jeg er selv kritisk overfor den. Overskridelsen
er italesat overfor Cowi.
COWI følger den aftale der er lavet. Der er mange detaljer, og flere
grunde til der er lavet en budgetoverskridelse.
Hvordan stemmer man?
Stemme procedure sker i grupper på fællespladsen pga Corona.
2-observatører holder øje med os, når vi modtager stemmerne –
Eigil have 75B og Rikke have 65. Man har mulighed for at stemme
anonymt.
Hvorfor var vandprøven ikke indeholdt i tilbuddet, det burde den
være i §8.
Vi ved ikke helt hvad han vil sige, men han ser stadig glad ud.
§8 og vandprøver er ikke det samme.

Afstemning på fællespladsen
Antal haver der deltog: 47
Ja til løsning 5:
92
Nej til løsning:
0
Blank:
2
Foreningen stemmer stort ”ja” til at følge den løsnings som vores rådgiver anbefaler –
Bestyrelsen takker for det store fremmøde og interesse.

