H0jbjerg d. 8.10.21.

REFERAT

af

Ekstraordinar generalforsamling. 4. oktober 2021

Der er 79 haver reprasenteret

1. Velkomst ved formanden

2. Godkendelse af

forretningsorden.

Der var en dialog om bestyrelsen kan lave forslag

Annette Barrit Lau

codkendt
til en ekstraordiner generalforsamling og om

lovligheden af indkaldelsen.
Der har

varet en underskrift indsamling mod Troels, men uden

han er hort og uden begge parter er hort.

Dirigenten oplyste der i henholdt til S 10 Stk. 5 kan indkaldes til en ekstra ordiner generalforsamling, eller
hvis et flertal af bestyrelsen onsker det.

3. Valg afdirigent (Vi foreslSr Kasper Egelund - formand for HF

Trillegarden

Valgt Ki6ten Lind

4. Valg af referent (Vi foreslar Kirsten Lind)

5. Valg af

Valgt Kasper Egelund

stemmeteller

Have nr. 21, 53, 57, 25

5. Afstemning om Troels Gregersen, have 76 skal udtrede af

bestyrelsen

Vedtatet

lnden afstemningen var der en dialog om hvad der var foregeet, siden 4 bestyrelsesmedlemmer (bl.a. 2 nye

medlemmer) valgte at forlade bestyrelsesmpdet d. 8.09.21
Folgende kommentarer

/

sporgsmel blev bl.a. sagt:

Troels startede modet med at han onskede modet optaget pa band. Talte meget hojt. Efter spisepausen
forlod 4 modet. Vil dog gerne fortsatte, men uden Troels.

lnden selve afstemningen var der en debat om forlobet pa bestyrelsesmodet den 8. september 2021, hvor
kassereren, JOrn Schlaikjer, bestyrelsesmedlem Erik Christiansen og de 2 nyvalgte suppleanter Martin
Christensen og Martin Palm, efter en lille spisepause, forlod modet.
Som bekendt m6 der ikke refereres direkte fra et bestyrelsesmode, hvilket heller ikke blev giort, men
Troels Gregersen indrommede, at han talte bede hojt og nok ogs6 h6rdt, og hvor han bl. a. fortalte, at han
for sit vedkommende startede med at fortalle, at han ville optage hele bestyrelsesmodet pe "bend".
Savel Martin Palm, som Martin Christensen, Erik christiansen og Jorn Schaikjer fortalte om deres oplevelse,

og hvorfor de ikke kunne fortsatte i bestyrelsen med Troels Gregersen.

Afstemning:
AEivne stemmer: 158

Ja
Nej
Blanke

L24
28
6

7. 5a frem Troels stemmes ud af bestyrelsen, skal der valges et nyt bestyrelsesmedlem.

Opstillede.

S
Johan, Have 53
Erilq Have

115 stemmer
36 stemmer

4 blanke
Valgt Erilq HaE

8. Valg af

kasserer.

JOm HOj stillede op uden modkandidat.

9. valg af ny bestyrelsesmedlem

Opstillede:

10. valg af 2

stl

valgt Jrm HrlhaYe:t4

Valgt Martln, hare 139

Marlene, have 28

stemmer 47

Johan, have 53

stemmer 20

Martin, have 139

stemmer 83

suppleanter

Valgt Martln, have 41

Val;t Marlcn€, have 28

Opstillede:

28
Martin, have 41
Rene, have 132
Marlene, have

stemmer 99
stemmer 118
stemmer 82

11. EVT: Formanden takkede for det store fremmode og henstillede
ordentlig. Takkede dirigenten.

Refeio^t Ki.rttrL Li^d

MK

til at tale og behandle

hinanden

