
Referat fra PF Maglebylunds ordinære generalforsamling 2020. 

 

Jf. foreningens vedtægter var generalforsamlingen klar for afholdelse søndag den 29. marts 2020. På grund 
af COVID-19 besluttede bestyrelsen og foreningens mangeårige ordstyrer og dirigent ved 
generalforsamlinger at udskyde generalforsamlingen til den 7. juni 2020. Dette i håb om, at Regeringen og 
sundhedsmyndighederne ville tillade afholdelse på dette tidspunkt. 

Søndag den 16. februar 2020 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om udskiftning 
af brønde samt installation af vandmålere på samtlige havelodder fandt sted. Ved generalforsamlingens 
afslutning udestod spørgsmål om finansiering, som blev udskudt til den ordinære generalforsamling. 

For at kunne gennemføre det omfattende ’brønd- og vandmålerprojekt’ i indeværende år, var det derfor 
nødvendigt at få generalforsamlingens godkendelse af budget – og således vigtigt og nødvendigt at få 
gennemført den årlige generalforsamling. 

Med de mange begrænsende retningslinjer for forsamlinger var det ikke muligt at forsamles og derfor blev 
generalforsamlingen gennemført i en helt anden form end sædvanligt. 

Medlemmer blev orienteret med opslag og nyhedsbreve (bilag 1) og særlig information omkring den 
praktiske gennemførelse af generalforsamlingen blev fordelt i alle medlemmers have-postkasser (bilag 2). 

I tiden op til generalforsamlingen blev medlemmerne opfordret til at stille op til en bestyrelsespost og 
kunne skriftligt stille spørgsmål til bestyrelsen om regnskab, budget og beretning. Webmaster fremlagde 
løbende de indkomne spørgsmål og tilhørende svar på foreningens hjemmeside (se bilag 3). 

Generalforsamlingen blev gennemført udelukkende ved at give fremmøde, give stemme (på udleveret 
stemmeseddel – se bilag 4) for derefter at gå igen. Det var kun muligt, at forsamles 10 personer – og dette 
blev styret af bestyrelsen og generalforsamlingens ordstyrer, Jakob Lange. 

162 af 324 medlemmer kom og afgav deres stemme. 

Forud for generalforsamlingen var dannet et stemmeudvalg bestående af ordstyrer og dirigent, Jakob 
Lange samt to tidligere foreningsformænd; Frank Plougmann og Erling Hartvig. 

Generalforsamlingen fandt sted i tidsrummet fra kl. 14:00 til 17:00 – og umiddelbart herefter blev 
stemmerne talt op. Stemmeresultatet fremgår af bilag 5. 

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen: 

• Formand Mette Kjersgaard Hansen 
• Kasserer Vivi Zimling 
• Bestyrelsesmedlem Kent Boel Jensen 
• Suppleant Maria Harrestrup 
• Suppleant Lars Brinch Jørgensen 

 

Dato: 

Jakob Lange, dirigent og ordstyrer 


