
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Drøsselbjerg 
Strands Grundejerforening, 

 
27/8 2006 kl. 14.30 i Kirke Helsinge Forsamlingshus. 

 
Bestyrelsens nye formand, Inge Ekknud, Hermesvej 4, bød velkommen og takkede den 
afgående formand, Karl Kristensen, for at yde bistand ved mødet. 
 
Der var 3 punkter på dagsordenen:  
1: Advokat Michael Kristensen, Advida, valgtes som dirigent. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og lovlig iflg. de gamle 
vedtægters paragraf 8. 
Den ekstraordinære generalforsamlings formål var et godkende udkastet til nye vedtægter 
(rundsendt til alle medlemmer), idet de ordinære generalforsamling 6/8 206 ikke 
mønstrede 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der på den ekstraordinære generalforsamling kun var 
mulighed for at vedtage eller forkaste de nye vedtægter, idet de blev behandlet ved den 
ordinære generalforsamling. 
Spørgsmål? 
En enkelt deltager fik på opfordring bekræftet, at bestyrelsen fastsætter områdets 
ordensregler. Det kræves dog i sagens natur, at bestyrelsen (ad diverse kanaler, bl.a. 
vores nye hjemmeside drosselbjergstrand.dk) underretter medlemmerne om de til enhver 
tid gældende ordensregler. (Ellers er det jo også svært at overholde dem.) 
 
2: Godkendelse af udkast til nye vedtægter. Afstemning: 16 medlemmer var fysisk til 
stede, dertil 2 fuldmagter. Alle 18 stemte for de nye vedtægter. De er dermed vedtaget og 
sendes til tinglysning. 
 
3. Der var intet til Evt.  
 
Den afgående bestyrelse blev takket for et godt stykke (ulønnet) arbejde, og den nye 
formand, Inge Ekknud, Hermesvej 4, sluttede mødet med at referere fra den nye 
bestyrelses konstituerende møde, at hun selv var valgt som formand; Jørgen Langvad, 
Olymposvej 13, fortsætter som næstformand; Ove Knudsen, Apollonvej 14, fortsætter som 
kasserer;  Peder Nielsen, Athenevej 12, blev valgt som byggeudvalgsrepræsentant; Erling 
Jensen, Apollonvej 13, fortsætter som ansvarlig for veje og stier; og Marie Tetzlaff, 
Helenevej 2, er ny sekretær efter Peter Glitten, Pallasvej 1, der fortsætter som menigt 
medlem.  
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 15. 
 
Referent: Marie Tetzlaff, 28/8 - 2006 


