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1. Valg af dirigent 
 
 Jan Peter Nielsen blev foreslået og valgt. Jan Peter Nielsen takkede for valget. 
 
 Herefter orienterede Jan Peter Nielsen om, at den midlertidige afløser Mitchel 

Møller var afgået ved døden. 
 Efterfølgende præsenterede han den nye driftsleder Jesper Larsen. 
 
 Jan Peter Nielsen konstaterede, at dagsordenen var korrekt udsendt i forhold til 

fristen, hvorefter han oplæste dagsordenen. 
 
 Det blev herefter drøftet, hvordan proceduren for afstemning skulle gennemføres 

og efter en afstemning ved håndsoprækning blev det besluttet, at der skulle 
skrives 2 navne på stemmesedlen for hvert valg. 

 
 Han gik derefter over til dagsordenens punkt 2. 
 
2.  Valg af stemmeudvalg  
 
 Til stemmeudvalg blev valgt Irene Nielsen , Birgitte Redin og Anne-Mette 

Helweg.  
 
3. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet 
 
 Valg af to repræsentantskabsmedlemmer i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2012. 
 
 De opstillede kandidater fik følgende stemmetal: 
 
 Marie Louise Kaumann   60 stemmer 
 Søren Molander  52 stemmer 
 Christian Pedersen  30 stemmer 
 
 Marie Louise Kaumann og Søren Molander blev valgt i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2012. 
 
 Valg af to repræsentantskabsmedlemmer i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2011. 
 
 De opstillede kandidater fik følgende stemmetal: 
 Carsten Schiøler  47 stemmer 
 Jesper Schytt  38 stemmer 
 Christian Pedersen  19 stemmer 
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 Carsten Schiøler og Jesper Schytt blev valgt i perioden frem til ordinær 
generalforsamling 2011. 

 
 Valg af to repræsentantskabsmedlemmer i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2010. 
 
 De opstillede kandidater fik følgende stemmetal: 
 
 Kåre Madsen  56 stemmer 
 Nena Wiinstedt  50 stemmer 
 Morten Buhl  25 stemmer 
 Christian Pedersen    5 stemmer 
 
 Kåre Madsen og Nena Wiinstedt blev valgt i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2010. 
 
 
4.  Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet i perioden frem til ordinær 

generalforsamling 2010 
 
  Da stemmetæller Birgitte Redin stillede op som kandidat til suppleant, udgik hun 

af stemmeudvalget og blev erstattet af Ivan Munkstrup.  
 
 Det blev herefter drøftet, hvordan proceduren for afstemning skulle gennemføres 

og efter en afstemning ved håndsoprækning blev det besluttet, at der skulle 
skrives 3 navne på stemmesedlen ved dette valg. 

 
 De opstillede kandidater fik følgende stemmetal: 
 
 Kirsten Groth   60 stemmer 
 Birgitte Redin  53 stemmer 
 Morten Buhl  41 stemmer 
 Liselotte Kaumann  30 stemmer 
 Christian Pedersen    9 stemmer 
 
 Kirsten Groth blev valgt som 1. suppleant, Birgitte Redin blev valgt som 2. 

suppleant og Morten Buhl blev valgt som 3. suppleant. 
 
5. Eventuelt 
 
 Birthe Buhl tilkendegav sin utilfredshed med tidligere repræsentantskabers lem-

fældige behandling af restancesager og lovede at holde et vågnet øje med det 
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nyvalgte repræsentantskabs dispositioner. Hun gjorde endvidere opmærksom på 
det ansvar, der påhvilede det nye repræsentantskab. 

 
 Morten Skytte takkede for samarbejdet i det afgåede repræsentantskab og 

påpegede overfor det nye repræsentantskab, at der lå en stor opgave i at 
gennemfører de anbefalinger, som fremgik af den tilstandsrapport, der er lavet på 
bebyggelsen og, at det var ansvarspådragende, hvis man bare lod stå til. 

 
 Christian Pedersen tilbød at hjælpe det nye repræsentantskab. 
 
 
 Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 20.30.   
 
 
 
 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
       Formand                           Dirigent 
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