
VEJLAUGET MUNKEK,flR

Referat af ekstraordinrer generalforsa mlins for Veilauset Munkekrer den 8.

april 2019 pi Munkekrerskolen

Vejlaugets bestyrelse v/Morten Kragh (Tulipanmarken) bod velkommen til de fremmsdte medlem-
mer, og han oplyste at Vejlaugets formand desvrerre var forhindret i at deltage i den ekstraordinere
generalforsamling p8 grund af ferieafholdelse. Den udsendte dagsorden for den ekstraordinere ge-

neralforsamling blev kort gennemgiet.

1. Vals dirisent

Morten Kragh foreslog pi bestyrelsens vegne Preben Svanekirer (Klovermarken) som dirigent, og

han blev valgt uden modkandidater. Preben Svanekirer takkede for valget, og han konstaterede ind-
ledningsvis, at generalforsamlingen var lovliE indvarslet i henhold til Vejlaugets vedtregter, og at

de fremmodte deltagere kunne godkende dagsordenen. Dirigenten konstaterede herefter piLbasis af
en h6ndsoprrekning at i alt 18 stemmer var fysisk til stede ved generalforsamlingen, og at der var
fremlagt fuldmagter svarende til yderligere 8 stemmer.

Dirigenten anbefalede til forsamlingen at der blandt de tilstedevaerende blev va15 2 stemmetrellere
for det tilfrelde, at der blev behov for at stemme om bestyrelsens forslag til rendringen af Vejlaugets
vedtregter. Forsamlingen valgte som stemmetellere Lisbeth Krogager (Tulipanmarken) og Steffen
Rogilds (Tulipanmarken).

2. Forslas fra bestvrelsen til rendrins af S13. 1 i vedtresterne for Veilauset Munkekrer i
overensstemmelse med beslutningen nfl den ordinrere seneralforsamlins den 25. marts 2019

Dirigenten opridsede kort baggrunden for afholcielsen af den ekstraordinere generalforsamling. Han
oplyste at der p& den ordinere generalforsamling den25. marts 2019 havde vreret et klart flertal
blandt de tilstedevrerende for at bestyrelsen skulle arbejde videre med det sikaldte "Forslag 3" til
rendring af vedtagternes $13. stk. 1 med henblik p6 en vedtagelse heraf p6 en ekstraordiner gene-

ralforsamling, idet antallet af deltagere pi den ordinrere generalforsamling ikke var tilstrekkeligt til
at vcre beslutningsdygtig i relation til vedtregtsrendringer. Bestyrelsen har derfor i henhold til ved-
tegternes paragraf 16 indkaldt til en ekstraordiner generalforsamling inden for 14 dage fra den tid-
ligere aftroldte ordinrere generalforsamling.

Herefter oplreste dirigenten henholdsvis den eksisterende og den nu af bestyrelsen foresliede for-
mulering af vedtregternes $13, stk. 1:

Den nuvrerende formulering af vedtregtemes $ 1 3, stk. 1 :

"Generalforsamlingen er foreningens hajeste myndighed. Kun den kan give eller endre vedtreg-

terne. Den ordinere generalforsamling aJholdes hvert dr i slutningen af marts mdned. Medlem-
merne skal indkaldes ved brev med mindst en og tyve dages varsel. "

Bestyrelsen foreslar i overensstemmelse med beslutningen pi den ordinrere generalforsamling den
25.marts2019 falgende nye formulering af vedtrgtemes $ 13, stk. 1:

"Generalforsamlingen er foreningens hajeste myndighed. Kun den kon give eller endre vedteg-
terne. Den ordinere generalfursamling afholdes hvert dr i slutningen af marts mdned. Medlem-
merne skal indkaldes gennem annoncering pd Vejlaugets hjemmeside, Facebook-side og annonce i
loknlpressen med mindst en og tyve dages varsel. Parceller der snsker indkaldelse pr. brev kan ved
henvendelse til bestyrelsenfd dette. "
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Dirigenten fandt at den beskrevne ordning i bestyrelsens forslag mi vrere tilfredsstillende for alle,
og pe konkret foresporgsel til forsamlingen konstaterede han, at alle kunne stemme for den nye for-
mulering af vedtegernes $13, stk.l. Hermed var vedtregtsrendringen godkendt.

Morten Kragh oplyste at2 parceller allerede pi den ordinere generalforsamling den25. marts 2019
havde forhtndsinformeret bestyrelsen om, at de fortsat snsker at modtage indkaldelser og referater
fra Vejlauget via et brev i postkassen. Han opfordrede til at andre parceller, der fremadrettet snsker
at modtage denne type materiale pr. brev i postkassen, snarest muligt retter henvendelse herom til
bestyrelsens formand.

9. Eventuelt

Preben Svanekier oplyste, at han nu havde boet i MunkekaromrAdet i 50 ir. og i den anledning ud-
delte han til alle tilstedevaerende pi den ekstraordinere generalforsamling et eksemplar af sin bog
"Et godt liv - fra det morke Nsrrebro til de bonede gulve". Han opl,vste at der i bogen bl.a. er en

omtale af etableringen af Vejlauget Munkekrer, hvor han var Vejlaugets fsrste formand.

Dirigenten konstaterede at der ikke var andre tilstedevrerende, som onskede ordet, og han takkede
herefter de fremmsdte for god ro og orden under generalforsamlingen

Morten Kragh takkede pi bestyrelsens vegne Preben Svanekirr for en fin varetagelse af dirigent-
funktionen under generalforsamlingen.

Solrsd Strand, den 9. april 2019

&turdt
Dirigent: Preben Svanekier Referent: Steen Dan Christiansen

Sammensretninsen af besfvrelsen for Veilauset Munkekrer pr. 9. april2019:

Formand: Bo Jelved, Tulipanmarken 18, 2680 Solrsd Strand, telefon 42 68 00 36

Kasserer: Morten Kragh, Tulipanmarken 14, 2680 Solrod Strand

Bestyrelsesmedlem Edmund Liebst Rasmussen, Tulipanmarken 11,2680 Solrsd Strand

Bestyrelsesmedlem Steen Dan Christiansen, Klsvermarken 4, 2680 Solrsd Strand


