
G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t 
 

År 2006, den 6. september kl. 20.05 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i BOLIGNET 
FRUGTVANGEN på Balsmoseskolen, 2765 Smørum, med følgende dagsorden: 
 
l. Valg af dirigent. 
 
2. Ændring af vedtægter: 
 
Formanden, Preben Skovbjerg, bød velkommen. Det blev oplyst, at der var 77 ejerlejligheder re-
præsenteret. 
 
Ad. 1.: 
Valg af dirigent. 
Advokat John Jantzen blev foreslået som dirigent. Advokat John Jantzen blev valgt uden indsigelser 
og modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslut-
ningsdygtig, og at der ikke var indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten erklæ-
rede herefter generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Ad. 2.: 
Dirigenten gennemgik det fremsatte forslag til vedtægtsændringer og baggrunden for forslaget. 
Vedtægtsændringen blev herefter oplæst. Der blev givet mulighed for spørgsmål og kommentarer. 
 
Der blev rejst spørgsmål om foreningens formål i øvrigt blev ændret, således at bestemmelsen om at 
foreningen ikke skal opspare formue afskaffes. Det blev oplyst, at dette ikke var tilfældet. Denne 
bestemmelse består uændret og vil fortsat være gældende. 
 
Der var ikke yderligere, der ønskede ordet og forslaget blev bragt til afstemning. Dirigenten præci-
serede, at der ved afstemning i Bolignet Frugtvangen blev stemt efter ejerlejligheder og ikke efter 
fordelingstal.  
 
For forslaget stemte  73 
Imod stemte     4 
Hverken for eller imod stemte   0 
 
Forslaget om vedtægtsændringer var herefter vedtaget, med mere end 2/3 flertal, og vil blive fore-
lagt ny ekstraordinær generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.20., og dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Som dirigent    Som referent: 
 
Advokat John Jantzen   Advokat Torben Lund    
 
 
Uden for generalforsamlingen ønskede formanden, Helge Dyregaard, for Ejerforeningen Frugtvan-
gen ordet. Ejerforeningen havde modtaget en henvendelse angående opsætning af teleudstyr i Pære-
vangen. Han ville gerne have forsamlingens vejledende tilkendegivelse om dette. Efter en kort me-
ningsudveksling om telekommunikationsudstyr, og dettes mulige påvirkninger af beboernes helbred 
konstaterede formanden, at der var overvejende stemning for at afslå det fremsatte tilbud fra Tele-
firmaet.  


