
PARCELFORENINGEN SOLAGER AFDELING A 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent og stemmetællere 
3. Valg af referent 
4. Kassereren forelægger det reviderede foreløbige regnskab. 
5. Godkendelse af ændringer af nye vedtægter 
6. Mistillidsvotum 
7. Valg af bestyrelse 

1. Valg af formand (periode nu til februar 2014) 
2. Valg af kasserer (periode nu til februar 2015) 
3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (periode nu til februar 2015) 
4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (periode nu til februar 2014) 
5. Valg af 2 suppleanter 
6. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 
 

8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
 
Punkt 1 
Nick bød forsamlingen velkommen  
 
Punkt 2 
Claus Nielsen have 140 blev valgt som dirigent.  
 
Punkt 3 
Stine Larsen have 93 blev valgt som referent 
 
Punkt 4 
Kassereren fremlagde det foreløbige regnskab for 2013. Der er på nuværende tidspunkt et overskud på kr. 17.096, men 
da alle poster for indeværende regnskabsår endnu ikke er poseret, vil der komme ændringer hertil.  
 
Kassereren gennemgik punktet i regnskabet, som indeholder diverse udgifter og forklarede, at der i denne post indgår 
penge til vejlauet. Det årlige beløb hertil er i øvrigt reduceret en lille smule. De penge som i den forbindelse er sparret, 
er i stedet gået til at renovere vores egen vej i afdeling A..  
 
Der blev spurgt ind til foreningens likvide beholdning i banken, og til dette svarede kassereren, at det er vigtigt, at der er 
midler i banken, da Alsoe altid opkræver den fastsatte lejestigning med tilbagevirkende kraft. Der mangler således på 
nuværende tidspunkt at blive betalt huslejestigning for 2013 
.  
Punkt 5 
 
Evan have 68 anførte, at han mente punktet burde tilsidesættes, da den primære årsag til denne ekstraordinere 
generalforsamling var afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsen.  
 
Jeanet have 79 (tidligere bestyrelsesmedlem) har haft kontakt til Høje Taastrup kommune i forbindelse med 
udarbejdelse af foreningen nye vedtægter. Kommunen er kommet med de ændringsforslag som foreningens medlemmer 
er blevet gjort bekendt med i forbindelse med indkaldelsen til denne generalforsamling. Bestyrelsen er ikke tilfreds med 
de punkter som kommunen ønsker tilføjet. 
 
I forbindelse med dette punkt oplyste Jeanett at medlemmerne i hesteskoen fortsat kun må vedligeholde eksisterende 
bygninger på deres parceller. Det er således ikke tilladt at lave nye bygninger. Skulle man have et sådan ønske, skal 
hver lejer ansøge kommunen om tilladelse og i tilfælde af afslag bør man benytte sig af sin ankemulighed, idet et 
medlem fra hesteskoen er lykkes med at få tilladelse til at opstille en campingvogn. 
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Der var herefter enighed om at lade punkt 5 udgå, idet der er behov for nærmere dialog med kommunen i forhold til 
foreningens vedtægter.   
 
Punkt 6 
Evan have 68 fremlagde de punkter som har dannet grundlag for den mistillid som gruppe medlemmer har i forhold til 
bestyrelsen.  
 
Mistilliden har fortrinsvis omhandlet nedenstående punkter 

 Manglende udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen. 
 Ved kontakt mellem bestyrelse og medlemmer har der været tale om en uhensigtsmæssig måde at 

kommunikere på. 
 Breve vedr. eksklusion som ikke er i overensstemmelse med gældende regler.  
 Manglende upartiskhed i forbindelse med ”salg” af parceller. 
 Tvivlspørgsmål i forbindelse med beslutningsprocessen omkring renovering af vejen, herunder kritik af 

manglende efterspil, da det viste sig at renoveringen ikke levede op til forventningerne.  
 
Punktet blev herefter sat til afstemning 
 
32 medlemmer stemte for et mistillidsvotum 
16 medlemmer stemte mod et mistillidsvotum 
1 medlem stemte blankt 
 
Punkt 7 
 
Valg af bestyrelse 
 

1. Flemming Hansen have 70 blev valg som formand frem til februar 2014. 
2. Stine Larsen have 93 blev valgt som kasserer frem til februar 2015. 
3. Claus Nielsen have 140 og Majken Bilslev-Jensen have 117 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer frem 

til februar 2015. 
4. Evan Lippert have 68 blev valgt som bestyrelsesmedlem frem til februar 2014. 
5. Joushua Poulsen have 100 blev valgt som 1 suppleant. 

Thea Poulsen have 94 blev valgt som 2 suppleant. 
6. Teddy have 96 og Thea have 94 blev valgt som revisorer. Joushua have 100 blev valgt som 

revisorsuppleant. 
 

 
Punkt 8 
 
Der var ingen indkommende forslag. 
 
Punkt 9 
 
Der var en kort snak om hvorvidt foreningens ordensregler gælder udenfor sæsonen. Den umiddelbare holdning er, at 
reglerne kun gælder i den officielle sæson, men spørgsmålet kan evt. tages op igen til generalforsamlingen i februar. 


