Referat af ekstraordinær generalforsamling i GVD Antenneforening, tirsdag
den 25.1.2005 kl. 19.00 i Vejgaard Hallen.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
Forslag fra bestyrelsen: Advokat Kim Munk-Peternsen
Forslag fra Kaj Hjermitslev: Advokat Anders Hjulmand. Kaj Hjermitslev begrundede sit
forslag til anden dirigent med, at bestyrelsens kandidat kunne tænkes at være inhabil på
grund af sit engagement med HEF.
Anders Hjulmand blev derefter valgt som dirigent efter skriftlig afstemning.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Kaj Hjermitslev stillede derefter et mistillidsvotum til bestyrelsen med snarlig
indkaldelse til en ny generalforsamling med valg af ny bestyrelse. Kaj Hjermitslev
begrundede mistillidsdagsordnen og henviste her til, hvad man havde kunne læse i
aviserne igennem den seneste tid, til den almindelige utilfredshed med afviklingen af
efterårets generalforsamling, samt til oplysning om, at bestyrelsen nu havde modtaget
mere end 2200 underskrifter med krav om en ny ekstraordinær generalforsamling.
Derefter udspandt der sig en længere debat om hvorfor Niels Christensen og Leo Eriksen
havde forladt bestyrelsen, hvilket især skyldtes, at de ikke kunne finde flertal i
bestyrelsen, for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Længere debat omkring ansættelsen af Erik Christensen som medarbejder på kontoret,
samt hvorfor bestyrelsen ikke kunne genvælge Niels Christensen som formand og
tilsynsførende.
Til Peter Oldenburgs gentagne spørgsmål om, hvorvidt Niels Christensen ønskede igen at
stille op til bestyrelsesarbejde med den nuværende personkreds svarende Niels
Christensen begge gange nej.
Bestyrelsen bekræftede at have modtaget en betydeligt antal underskrifter med begæring
om afholdelse af en ekstraordinær genralforsamling.
Der var i alt fremmødt 399 medlemmer + 32 fuldmagter.
Derefter skriftlig afstemning om det fremsatte mistillidsvotum.
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310 stemte for.
110 stemte imod.
4 stemte blank.
Da mistillidsvotumet dermed var vedtaget, bortfaldt dagsordnens punkter om valg til
bestyrelsen og valg af suppleanter.
Günther Valsby-Rohde meddelte herefter, at der snarest muligt ville blive indkaldt til en
ny generalforsamling med valg af ny bestyrelse.
Referent .Herluf Lund
Dirigent:

Anders Hjulmand
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