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Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011 
 
Grundejerforeningen Kollekolleparken holdt ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011 på Syv-
stjerneskolen. 17 medlemmer var repræsenteret, heraf 11 personligt. 
 
Baggrunden for indkaldelsen af generalforsamlingen var vedtagelsen på den ordinære generalforsamling 
31. oktober 2011 af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. Forslaget var her vedtaget med alle stem-
mer for, bortset fra en, og en stemte hverken for eller imod. Vedtægterne kræver imidlertid, at mindst to 
tredjedele af medlemmerne er til stede, for at vedtægtsændringer kan vedtages. Derfor var der på forhånd 
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 16. november 2011, hvor de besluttede vedtægtsændringer 
kunne vedtages endeligt med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer 
(jf. vedtægternes § 13). 
 
Foreningens formand, Henning Rostung (Tk 16), bød velkommen. 
 
Bjørn Nielsen (Gk 43) blev valgt til dirigent. Han konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalfor-
samlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 
 
Eneste punkt på generalforsamlingens dagsorden var anden behandling af bestyrelsens forslag om ved-
tægtsændringer. Dette havde været fremlagt og motiveret ved den ordinære generalforsamling, der også 
havde haft en kort debat herom. Endvidere kunne henvises til det udsendte materiale, herunder en detaljeret 
oversigt på foreningens hjemmeside. 
 
Et medlem (Sk 59) mente, at de foreslåede vedtægtsændringer var ulovlige, jf. hans tidligere tilkendegivel-
ser over for Foreningens generalforsamlinger, bestyrelser m.fl. 
 
Forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget med alle stemmer for, bortset fra en. 
 
Generalforsamlingens dagsorden var hermed udtømt. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav 
ordet til formanden. 
 
Orientering fra bestyrelsen 
 
På bestyrelsens vegne orienterede formanden herefter generalforsamlingen om to aktuelle punkter. 
 
Den netop afholdte energirådgivningsdag (søndag 13. november 2011) blev omtalt kort. Omkring 50 med-
lemmer mødte energikonsulenterne ved deres bus på parkeringspladsen ved børnehaven, jf. orienteringen 
om dette tilbud i rundskrivelsen først på måneden. Et stort antal medlemmer deltog i gennemgangen af to 
huse, som ejerne venligt havde stillet til rådighed til formålet, og/eller fik besøg af en konsulent i løbet af 
søndagen efter aftale herom. Det er både Energitjenestens, Kommunens og Grundejerforeningens opfattel-
se, at arrangementet var vellykket, og Foreningens bestyrelse vil på sit førstkommende bestyrelsesmøde 
drøfte mulighederne for at følge op på initiativet og de ideer, der blev nævnt på dagen. 
 
Som det andet punkt orienterede formanden kort om, at Hr. Jussi Merklin (Sk 59) desværre har genoptaget 
sine henvendelser til bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen ellers havde grund 
til at lade medlemmerne forstå, at fænomenet var ophørt. Bestyrelsen fandt det på den baggrund rimeligt at 
orientere medlemmerne om en aktuel udvikling i situationen. 
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Tre nye henvendelser fra det pågældende medlem til formanden 4., 7, og 14. november indeholder en række 
påstande og krav på linje med de tilkendegivelser, der førte til den tidligere bestyrelses samlede nedlæggel-
se af deres mandater og den ekstraordinære generalforsamling 9. marts 2011. Formanden henviste til ind-
kaldelsen til og referatet fra den nævnte generalforsamling, idet begge dokumenter findes på Foreningens 
hjemmeside, og til bestyrelsens beretning ved den netop afholdte ordinære generalforsamling. 
 
På baggrund af den meget klare opbakning, som den tidligere og nuværende bestyrelse fik ved den nævnte 
ekstraordinære generalforsamling, afviste bestyrelsen i foråret det pågældende medlems krav, senest i et 
brev til ham 28. maj 2011. Heri meddelte bestyrelsen, at den anså de rejste emner for færdigbehandlede, og 
at den derfor ikke ønskede at medvirke i videre korrespondance med medlemmet herom. Bestyrelsens op-
fattelse er uændret, og bestyrelsen handler tilsvarende. Henvendelserne vil blive arkiveret sammen med den 
øvrige fyldige dokumentation i relation til denne sag. 
 
Formanden takkede deltagerne for deres fremmøde og afsluttede mødet. 
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