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Referat af fortsættende generalforsamling  

30. marts 2005 
 
 
Tilstede: 24 huse repræsenteret 
 
Formand Claus Wester bød velkommen. 
 
Ad. 1: Valg af dirigent 

Øystein Leonardsen, Ca74, blev foreslået og valgt med applaus. 
Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Dirigenten tilføjede, at der på en fortsættende generalforsamling ikke er lagt op til debat om 
dagsordenens punkter, men at der alene er tale om en konfirmering af det på den ordinære 
generalforsamling vedtagne om større anlægsarbejder og ændringer i foreningens love. 
 

Ad. 2: Ændring af Husejerforeningens love 

Bestyrelsens ændringsforslag til Husejerforeningens loves § 3 blev vedtaget på generalforsamlingen 
8. marts 2005 med tilføjelse af et par redaktionelle rettelser fra Povl Dons, Ca22, som dog fejlagtigt 
ikke fremgik af dagsordenen.  
 

Der stemtes om ændring af lovenes § 3 med de nævnte rettelser. 
Et overvejende flertal stemte for. 
 

Ad. 3: Ny gadebelysning i Humleby 

Dirigenten fastslog, at afstemningstemaet var, om Humleby skal have ny gadebelysning eller ej. På 
den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling skulle der tages stilling til lampernes placering. 
 

Der stemtes: 
For stemte: 18 Imod stemte: 4 Undlod:  ingen 
Det var herefter vedtaget, at der opsættes ny gadebelysning i Humleby til en pris af ca. 800.000 kr. 
 

Ad. 4: Godkendelse af endeligt budget 2005 

På generalforsamlingen 8. marts 2005 blev bestyrelsen pålagt at fremlægge endeligt budget for 
2005, hvoraf udgiften til ny gadebelysning fremgik. 
Carsten Clausen, Kü18, tilføjede, at principperne for budgettet på opfordring fra forsamlingen var 
ændret, således at den fulde anlægspris for lyset fremgår under anlægsudgifter. Det betyder dog 
ikke, at hele beløbet er afviklet i år, da der som vedtaget tages lån i Forsyningsfonden.  
 

Der stemtes: 
Endeligt budget for 2005 blev enstemmigt vedtaget. 
 

Ad. 5: Eventuelt 

Intet. 
 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.15 
Referent Sidsel Boertmann Brüel, Ca1 
 
 
 
_______________________________________ 
Godkendt af dirigent Øystein Leonardsen, Ca74 


