
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Egebjergklubben 
den 31.03. 2016.

Den afgående formand Mette Raaschou-Nielsen bød velkommen. Mette redegjorde for 
baggrunden for nødvendigheden af at afholde den ekstraordinære generalforsamling og gik 
derefter over til punkt 1 på dagsordenen, der omfattede 5 punkter til behandling.

Punkt 1: Valg af dirigent. 

Erik Hagen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved 
opslag i Egebjergbladet nr. 3 af primo marts 2016, og dermed lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig  i henhold til  vedtægterne om min. 14 dages varsel. 

Punkt 2: Valg af bestyrelse.
Dirigenten gav ordet til den siddende bestyrelse til en kort orientering om den aktuelle 
situation vedrørende manglende bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen i 2015 
havde man ikke fået valg de i vedtægterne foreskrevne 8 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
havde fungeret med 6 medlemmer i 2015, men da der nu kun var 3 bestyrelsesmedlemmer 
tilbage, havde bestyrelsen ikke de nødvendige 5 medlemmer, der krævedes efter 
vedtægterne, for at være beslutningsdygtig. De 3 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er 
kassereren Lisbeth Navntofte (Rydtoften) samt Inge og Erik G. Pedersen 
(Pæremosevej).

Dirigenten opfordrede herefter deltagerne til at melde sig som bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter. Suppleanternes antal er i vedtægterne anført som 5, men der kan godt vælges 
flere suppleanter. 

Følgende meldte sig som nye bestyrelsesmedlemmer og blev valgt:
Frank Damgaard (Kastebjergvej), André Westh (Rydtoften), Bjarne Andersen 
(Egebjerg Huse) og Jørgen Ishøj (Egebjergvej).

Herefter valgtes 6 suppleanter, hvoraf 3 var hidtidige suppleanter, 1 var hidtidige 
bestyrelsesmedlem og 2 var nyvalg. Suppleanter er:
Lilli Jacobsen (Lerholmvej), Ulla Houe (Pilehøjvej), Finn Madsen (Snogholmvej), 
Benny Lyng Rasmussen (Dyndsagervej), Jørgen Steen Jensen (Rydtoften) og Leif 
Poll (Snogholmvej).

Punkt 3: Valg af revisorsuppleant.

Lis Folke (Rydtoften) meldte sig og blev valgt.

Punkt 4: Indstilling til opløsning af foreningen Egebjergklubben.

Udgik, jf. punkt 2 om valg af ny bestyrelse.

Punkt 5: Eventuelt.

Lone Tegner spurgte, om der var indgået aftale om, hvem der skulle være formand i den nye 
bestyrelse og om hvorfor suppleanterne ikke var indtrådt i bestyrelsen i 2015, hvor man 
manglede 2 medlemmer.



Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen ifølge vedtægterne konstituerer sig med valg af 
formand, kasserer  og sekretær/næstformand efter generalforsamlingen.  Suppleanterne 
indtræder, når et medlem afgår i valgperioden.

Der var ikke yderligere bemærkninger til eventuelt, så dirigenten takkede herefter for god ro 
og orden. Bestyrelsen takkede afslutningsvis dirigenten og den afgående formand for 
veludført arbejde.

Erik Hagen – dirigent                                                                    Erik G. Pedersen -referat
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