
Crundejerfbreningen

Ketteholm

Hvidovre den27. marts 1994

EKSTRAORDIN,ItrR

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 27. april 1994, kl. 1930

på Gungehusskolen - lærerværelset.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær Generalforsamling i
Grundej erforeningen Ketteholm.

DAGSORDEN: l) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Valg af:
FORMAND

Søren Heick, ikke villig til genvalg.

KASSERER:
Preben Thinggaard, ikke villig til genvalg.

4) Evt.

Forslag/emner der iwrigl ønskes behandlet, bedes indleveret skriftligt til bestyrelsen

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen.
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EK.STRAORDTNSR GENERALS'ORSAI4!4NG. DFN 27, ApRrL 1994

Som oplæg tll den ekstraordinære generalforsamlinE vil vi
gerne gdve en kort orientBring om den nuværende situation.
Vi håber, at det vil forøge lnteressen og måske rydde et par
misforståelser af vejen.

Som det burde være bekendt drejer den ekstraordlnære ge*
neralforsamling sig om:
- Valg af formand.
* Valg af kasserer.

Baggrunden for, at Søren og Preben trækker sig fra de 2
poster, er valgiresultatet på den ordinære generalforsamling.
Her blev vi, som det ligeledes burde være bekendt, valgt ind
i beetyretsen efter, at Per på forhånd havde trukket sig, og
Henning ikke blev genvalgt.

Søren ogr Preben har Eanske kort tid efter den ordinare
ganeralforsamling truffet deres beslutning uden voreg ind-
blanden. Vi er meget ufors.tående og kede af, at de træl<ker
srg, da vi helgt lravde set, at de var fortsat i bestt"rejsen,

Vi loil os ikke opstille med en intention om, at alting skulle
laves om, og hele bestyrelsen sku[e udskiftes hurtigst mu-
Ugrt. Vi var nysgerrige efter at se hvordan besErelsesar*
bejdet i Kettehotm foregik, og mente ikke at et par nye øjne
ville skade bestlreJsesarbejdet. vi mente måske derimod, at
vi kunne bidrage Uf Udt mere åbenhed om bestyrelsesarbejde
og bud,getter.

Der vil uden tvivl blive et "hu|' i bestyrelsesarbejdet inden
en helt fry bestln etse finder sine ben at stå på, og kommer
ind i de igangværende sager. Den 'rgamlen bestyrelse har dog
lovet at hjælpe den "nysu Udt igang.

Hvis aer på den kommende generalforsanrling ikke er medlenr-
metr, der d:irekte ønsker at blive valgt ind på formands- eiler
kassererposten, vil vi foreslå at der vælges 2 nye medlemmer
til bestyrelsen, og at vi gammen efterfølgende konstituerer os
med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Hvis der
såIedes er medlemrner der godt kunne tænke sig at deltage i
bestlrrelsesarbejdet, men ikke på formands- eller kasserer-
posten, er Connie viltig til at tage formandeposten og Jens
kassererposten.
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Opgaverne f,or den nye bestyrelse vil der være:
Finde en ny gartnerordning.

- Planlægge aktlvitetsdage.
Checke komrnunen vedrerende udestuer og evt' udarbejder
retningstinier for etablering.
Revidere vedtægter.

- Afklare fremtidig placering af fliseareal Ul haveaffald.
- Plantægge maling af hegnet ud mod Avedøre Havnevej.
- Evt. opfølgning på opførelse af nye rækkehuse ud mod

Kettevej.
- Med mere

Der vil sandsynllgvis kornme flere større og mindre opgaver,
som vi ikke kenaer på nuværende tidspunkt.

Spæie,It arbejdet med at finde ny gartnerordning til hækl<Iip-
ning og beskæring af træer og buske på arealet vil være
vigtigt. Det betyder jo en del for både Ketteholms udseende
og gnrrndejerforeningskontingentet .

Hvls der er nogen med tid, lyst og lidt forstand på gartner-
arbejde, der kunrre tænke sig at overtage arbejdet, så lad o.s

vende det på generalforsamlingen. Man kunne måske lave en
ordning, der llgner den for snerydningen. Der kunne saledes
dannes et gartnerlaug, hvor interesserede kunne melde sig,
og via en "formandn udføre arbejdet. Evt. andre forslag eller
gode forbindelser modtages gerne.

Lad os fortsætte snakken på gereralforsamlingen

ONSDAG DBN 27. APRTL KL 19.30
PA GUNGEHUSSKOLENS I,ÆRERVÆRELSE

vl håber, at ovenstående har givet lidt ilblod på tanden".

Hitsen Connie og Jens
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Fremmødt: nr. 31 , 57, 6I , 65, 83, 85 (fuldmagt), 87, 89, 95,
g7,99,103,105, rO9,11r,1L3, L15, rLTt rr9, r2r' r23l
125, I27 , 1"29.

1) Valg af diriqent:
Sorn- aiEigent valgtes Per Kragh, Dr. 1OJ , der .konstaterede ,
at generatforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig i henhol-d tif reglerne-

2) Formandens beretninq:
Saren Heick redegjorde for baggrunden for indkaldelsen:
Formanden, Søren Heick, og - kassereren, Preben Tinggård,
ønskede at træde titbage uden ønske om grenval-g.
At".gf"n var valgresuf tåtet på den ordinære GF, hv.or Henning
ikke- blev genvålgt, trods - bestyrelsens anbefaling. Dette
opfattedes åorn et nistitlidsvotum, hvilket Søren og Preben
altså tog konsekvensen af.
Under di-sse omstændigheder ønskede suppleanterne ikke at
træde ind.
Der udspandt sig derefter en diskussion frem, og_ tilbage,
hvorunde-r der bååe blev udtrykt forståelse for besl-utninglen,
samt nanglende forståelse for beslutningen.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Connie, flr- 1.25 -oq Jen9,
nr. 'IL3 ," blev a-irekte forespurgt, om de havde haft til
hensigt at få udskiftet hele bestyrelsen p.g.a.. mistillid.
De tilkendegav k1art, åt dette ikke var hensigt_en, og de
havde ønskef et samarbejde med SØren og Preben, ligesom de
ikke specielt havde ønlt<et, dt Henning skull-e miste sin
plads i bestyrelsen.
b" tilkendegåv dog, at de ikke havde været helt tilfredse
med den ganfe best-yrelses åbenhed omkring deres.arbejde, men
at de i øvrtqt syntes, åt der var gjort en god indsats.
Fårespurgt, 6avaå Oe ingen ønsker orn et markant kursskifte i
det årminåeriqe bestyfetsesarbejde, eIler i forhold tiI
foreninqen i øvrigt.
Konklusionen på diskussionen var, at ingen ønskede at
tilkendegive nistillid til Søren, Prgben,. samt den -tidligerebestyrelåe i øvrigt. Der var almindelig . enighed oh, at
bestyrelsen havde gjort et godt stykke ?fbejde!Flerå opfordrede Søren og Preben tiI at omqøre deres
beslutnihg og acceptere at fortsætte, men de fastholdt deres
beslutning.

3) Valg af formand gg kasserer.
rngen T-nskede at stilte op til valg på de anfØrte poster.
f -steaet valgtes som nye bestyrelsesmedlemmer, uden mod-
kandidater: Lårs Christensen, nr. 115, og Per Kragfh' nr.



2-

1O3- Forsamlinqen accepterede, at bestyrelsen . J"d l-.
bestyrelsesmøde 

-konstituårer sig med fornahd' næstformand,
kasserer og sekretær-
Bemærk! Den nuværenAe bestyrelse er ekstraordinært kun valgt
for I år.
4) Eventuelt:
a. Der blev tilkendegivet en stor tak til den gamle
bestyrelse, der nu var afgået: Søren, Preben, Henning og
Per.
Deres arbejde sammen med
en grundejerforening med
kaos omkring storskrald,

lejernes repræsentant har medført
ord-nede forhbla efter nogle år med

renholdelse af fæIlesareaJ-erne,
qartnerarbejdet m-m-
fitXenaeqivelsen blev fulgt oP
opbakning i form. af klaPsalve-

b. Den nuværende giartner Ønsker ikke fortsætte, hvorfor ny
ordning skal findes.
steffen nr. 89 oplyste, åt han nuligvil kender en gartner,
å;;-"i- i.tt"tesser-ef. Dette undersØges af den ny bestyrelse'
f'åisamf ingen ti-lkendegav en qener-e1 _ negativ. holdning over
i;;-å;-"iåninq nea "t 

"rrgartnet'laug", hvoi ketteholmerne selv
påtager sig ansvaret for albejdet
5å"- -"V" nåstyref se bernyndiglOes til at f inde billigste,
forsva-rlige orOning hurtigst mutigt.

I øvri,qt diskuteredes CONNIE's og JENS'-oplæg -dateret d' 27 '
Åpn 1gbq, uddelt til beboerne, bo! de _kommende opgaver for
den nye bestyrelse. Der henvises til oplægq-et'^
Der var alm. enighed om oplægget som en del af bestyrelsens
arbejdsgrundlag.

Herefter takkede dirigenten for god ro ogf orden, hvorefter
GF afsluttedes.

af hele forsamlingens

L994 har bestYrelsenVed bestYrelsesmøde d- 5- MAJ
konstitueret sig som føLgerr

FORMAND: Connie Birk, Dr. L25.

NÆSTFORMAND: Lars Christensen, nr. an-?-" U6

KASSERER: Jens Pedersen, ilr- 113.

SEKRETÆR: Per Kragh, Dr- 103.

BEST.MEDL: Hans Erik Sørensen. (uændret)
( Pensam)

p. b.v.


