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Ejerforeningen Ceres Panorama

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Mødedato:

19. juni 2019 kl. 17,00

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent:

bestyrelsen foreslog Søren Kristensen (fra bestyrelsen).
Da der ikke var andre forslag blev Søren godkendt som
dirigent.

Referent:

bestyrelsen foreslog Birgitte Bogner (fra bestyrelsen)
Da der ikke var andre forslag blev Birgitte godkendt som
referent

Dirigenten oplyste indledningsvis, at der var fremmødt 12
stemmeberettigede.

Pkt. 2. Bestyrelsens forslag til ændring af §§ 6, 6,stk. 2, 7 stk. 2, 12 stk. 2, 12 stk. 3, 22 stk. 2 og 23 i
vedtægterne jf. tidligere fremsendt bilag
I det fremsendte forslag var desuden foreslået ændring af § 22 stk. 5.
Dette forslag blev på den ordinære generalforsamling trukket, idet der
er varslet en lovændring for området.
Afstemning viste
•

12 for

Dirigenten kunne konkludere, at forslagene blev godkendte.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Birgitte Bogner, den 20. juni 2019
referent
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