
GRUNDEJERFORENINGEN "KILDESØ"MØDEREFERAT 

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2005 kl. 19.30 

på Bækkegårdsskolen, Bækkegårds Plads 2, 3650 Ølstykke 

 

Dagsorden : 

 

1) Valg af dirigent 

2) Vedtagelse af at Grundejerforeningen skal overtage aktiver og aktiviteter fra Antenneforeningen 

med virkning fra 1. december 2005 

3) Vedtagelse af en formel ændring af ordlyden i vedtægternes § 3, således at følgende tekst 

indsættes som et nyt 2. afsnit i § 3: ”Endvidere er det foreningens formål at eje og drive 

fællesantenneanlæg for modtagning af radiotelefoni og danske og mulige udenlandske 

fjernsynsprogrammer i det under § 4 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid 

gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.”  

4) Eventuelt 

 

Der var 14 medlemmer repræsenteret ved generalforsamlingen, heraf 2 ved fuldmagt. 

 

 

Ad. punkt 1: 

 

Benno Menghini blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at den ekstraordinære general-

forsamling var lovlig indkaldt.  

 

 

Ad. punkt 2 og 3: 

 

Formand for Grundejerforeningen, Lars Christoffersen, henviste til argumenterne fremført i An-

tenneforeningen for sammenlægningen og præciserede samtidig, at det foreslåede nye 2. afsnit i § 3 

skulle sikre, at Grundejerforeningen fik udvidet formålsbestemmelserne, så Antenneforeningens 

aktiviteter og aktiver kunne indeholdes i Grundejerforeningen. Lars Christoffersen gjorde 

opmærksom på, at de stillede forslag ikke krævede 2/3 af medlemmernes accept, men kunne 

vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

Fra en af de fremmødte blev det foreslået, at ordene ”eje og” blev fjernet fra første linie i det nye 2. 

afsnit i § 3. Formålet hermed skulle være at give bestyrelsen større handlefrihed ved et eventuelt 

salg af fællesanlægget til eksempelvis en ny leverandør. Lars Christoffersen præciserede, at den 

nuværende bestyrelse ikke ville sælge fællesantenneanlægget eksempelvis under en nyforhandlet 



kontrakt uden, at dette blev fremlagt overfor Grundejerforeningens medlemmer og vedtaget af 

disse, hvorfor bestyrelsen ønskede at fastholde den foreslåede tekst.  

 

Herefter gik begge punkter til afstemning, og alle stemte for forslagene.  

 

 

Ad. punkt 4: 

 

Der var ikke noget under dette punkt.  

 

Referent: Flemming Schmidt 


