
Grundejerforeningen Marts 2011

KOLLEKOLLEPARKEN

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 9.  MARTS 2011

Generalforsamlingen blev afholdt I Satelitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.

91 var repræsenteret. 83 mødte personligt og 8 mødte ved fuldmagt. 

Den afgående formand, Karl Johan Simonsen (LV96), bød velkommen og henviste til den indkaldelse der er 
sendt ud og som fremgår af hjemmesiden www.kollekolleparken.dk. 

Der er kun 1 punkt på dagsordenen, nemlig valg til bestyrelse.

VALG AF DIRIGENT

Formanden foreslog Henning Rostung (TK16), som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 7 og § 9, og generalforsamlin-
gen derfor var lovlig og beslutningsdygtig. 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var protester imod indkaldelsen og/eller lovligheden af 
generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet.

VALG AF BESTYRELSE

Dirigenten bad den afgående formand motivere baggrunden for, at bestyrelsen trækker sig, og for at der er 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Formanden henviste til rundskrivelsen fra januar 2011, som også er lagt på hjemmesiden, samt indkaldelsen, 
idet formanden ikke ønskede at gå yderligere i detaljer henset til sagen.

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen.

SK43 udtrykte fordømmelse overfor Jussi Merklin og henviste til de grundløse beskyldninger og chikanerier, 
som bestyrelsen havde været udsat for, og bad alle rejse sig i sympati med bestyrelsen. Alle på nær et par få 
medlemmer rejste sig.

GK11 ville gerne vide hvad der ligger bag dette korstog mod bestyrelsen, og henvendte sig direkte til SK59, 
som værende den direkte årsag til den ekstraordinære generalforsamling, og bad dette medlem foran 
forsamlingen redegøre for baggrunden for chikanerierne.

SK59 ønskede ikke ordet.
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Herefter kunne dirigenten konstatere, at der ikke var yderlige bemærkninger til formandens indledning, og 
generalforsamling gik over til den egentlige valghandling.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om hvem der stillede op til bestyrelsen. Ifølge vedtægternes § 15 
og § 15c, skal der være 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Den afgående formand pegede på Henning Rostung (TK16) som ny formand.

Følgende stillede op til bestyrelsen: 

Henning Rostung (TK16)

Alan Willumsen (SK69)

Jan Olsen (SK54)

Stuart Henney (SK30)

Gitte Nielsen (SK117)

Henrik Riedel (GK19)

Karl Johan Simonsen (LV96)

Dirigenten kunne konstatere, at da der netop stillede de 7 kandidater op som der var behov for, krævede 
dette ikke nogen afstemning.

SK7 foreslog skriftlig afstemning, så der ikke senere kunne være tvivl om resultatet af bestyrelsesvalget.

Dirigenten foreslog håndsoprækning, idet der med 7 kandidater til 7 poster ikke burde være tvivl om 
afstemningsresultatet.

GK35 var af den opfattelse, at det ikke havde nogen konsekvens at stemme skriftlig.

2 stemmetællere blev valgt.
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GK7 gjorde opmærksom på det eventuelle problem der kunne ligge i, at suppleanterne ikke er valgt i 
overensstemmelse med vedtægterne. Baggrunden for indsigelsen var, at medlemmerne ikke skal bruge tid 
på en ny generalforsamling, hvis der måtte komme indsigelse imod dette formelle problem.

Dirigenten foreslog at løse problemet på den måde, at han forespurgte om der var nogle af kandidaterne der 
allerede nu ville melde sig som suppleanter. Alle tilstedeværende var enige i dette forslag.

Herefter er Gitte og Alan suppleanter. Alan alene i 1 år frem til den næste ordinære generalforsamling. Gitte 
er suppleant i 2 år.

Generalforsamlingen gik herefter over til afstemning.

90 stemte for den nye bestyrelse. 1 stemte imod. Ingen blanke.

Bestyrelsen var herefter valgt med stor akklamation, og har følgende sammensætning:

Henning Rostung, formand (TK16)

Jan Olsen (SK54)

Stuart Henney (SK30)

Henrik Riedel (GK19)

Karl Johan Simonsen (LV96)

Gitte Nielsen, suppleant (SK117)

Alan Willumsen, suppleant (SK69)

Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt selv jf. vedtægternes 15 b.

Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at revisorerne officielt ikke var på valg, men at de begge 
trådte tilbage sammen med bestyrelsen. Den nyvalgte formand gav imidlertid udtryk for, at han og 
sandsynligvis forsamlingen som helhed gerne så, at begge revisorer fortsætter. Leif Mårtensson (TK54) 
tilkendegav straks, at han var villig hertil, og at han havde indtryk af, at det samme gjaldt Flemming Kühn 
Pedersen (TK67). Begge revisorer fortsætter derfor, men skal genvælges på næste ordinære 
generalforsamling.

3



SK8 foreslog, at alle der støtter revisorerne rækker hånden i vejret hvis man har tillid til disse, idet 
revisorerne netop også var en del af SK59´s indsigelser på tidligere generalforsamling.  Dirigenten foreslog 
at det i stedet skulle tilkendegives om der var nogen imod støtten. 1 var hverken for eller i mod støtten. Alle 
andre støttede revisorerne.

 

Dirigenten afsluttede punktet om valg af bestyrelse, og lod herefter ordet være frit under punktet eventuelt.

EVENTUELT

GK53 ville gerne vide hvordan den nye bestyrelse vil tackle Jussi Merklin.

SK85 opfordrede til at den nye bestyrelse og alle andre ikke spildte mere tid på Jussi Merklin.

SK29 opfordrede til at anvende tiden fremover konstruktivt, men evt. anvende lidt tid på at undersøge om 
Jussi Merklin kan ekskluderes henset til det der er foregået.

 

SK55 udtrykte sin store støtte til den afgående bestyrelse, og takkede meget den nye bestyrelse for 
villigheden til at stille op.

GK11 noterede sig med stor beklagelse, når man ville besøge grundejerforeningens egen officielle 
hjemmeside, så fik man tit fat i "debat-hjemmesiden" som Jussi Merklin har, hvilket han mente var et problem 
og i strid med reglerne.

LV96 mente i forhold til det foregående indlæg, at det alene kunne være tale om et søgespørgsmål, og så 
det forhold, at bestyrelsen ifm. indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling så sig nødsaget til at 
henvise/linke til  "debat-hjemmesiden", som en del af begrundelsen herfor .

Dirigenten takkede herefter for tonen under generalforsamlingen og ikke mindst det store fremmøde, som 
formentligt er det største fremmøde grundejerforeningen i sin historie har præsteret.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden samt 
bestyrelsens arbejde.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden.
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Den nye formand rettede en tak for tilliden til bestyrelsen udvist gennem det klare valgresultat.

Der er punkter fra generalforsamlingen i aften der skal følges op på. Bl.a. vil bestyrelsen se på om der er 
behov for juridisk bistand i forhold til SK59, og henstillede til kommende generalforsamlingers velvilje til evt. 
at anvende rimelige udgifter til dette formål.

Den nye formand rettede også en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, navnlig fordi de holdt ud.

AFSLUTNING

Formanden takkede afslutningsvist medlemmerne for det usædvanligt store fremmøde.

Generalforsamlingen var herefter hævet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30.

Godkendt af dirigenten:

_________________________

Henning Rostung

Som referent:

Bjørn Nielsen

_________________________

Godkendt af den afgående bestyrelse:

_________________________
Karl Johan Simonsen

_________________________
Bjørn Nielsen

_________________________
Marianne Ploug

_________________________
Alan Willumsen

_________________________
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Peder Sundgaard

_________________________
Ole Jensen

_________________________

Søren Fanø

Godkendt af den tiltrædende bestyrelse:

_________________________

Henning Rostung

_________________________

Karl Johan Simonsen

_________________________

Stuart Henney

_________________________

Gitte Nielsen

_________________________

Jan Olsen

_________________________

Henrik Riedel

_________________________

Alan Willumsen

6


