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Referat af ekstraordinar generalforsamling i RW a.m.b.a.n onsdag den
6. april 2011 kl. 19.00 pA Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen :

Deltagere med stemmeret:
Ud leverede stemmesedler:

Ingolf Lind-Holm
Svend Erik Pedersen
Kim Farsse

45 stk.
105 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Andring af vedtagter:

-  S 6, stk. 1.
"Bestyrelsesmedlemmerne foreslds og velges i de enkelte valggruppe/' andres til
"Bestyrelsesmedlemmerne foreslAs og valges af de enkelte valggrupped'.

- Der slettes:
"Valg af bestyrelsesmedlemmer ifolge ovenstdende valggrupper foretages forste gang
ved generalforsamlingen i 2010".

- Der tilfojes:
"Valget sker i henhold til selskabets valgregulativ. Forslag til kandidater skal meddeles
til selskabets kontor senest 1 mdned for valgdagen".

Pd den ekstraordinere generalforsamling den 17. marts 2011 blev forslaget vedtaget
med mere end 213 af de afgivne stemmer, men med farre end 112 af andelshaverne i
RW a.m.b.a. lfolge vedtagterne $ 5 kan forslaget vedtages pd en ny generalforsam-
ling, der indkaldes senest 14 dage efter den forste ordinere generalforsamling og
afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen. PA denne generalforsamling kan forslaget
vedtages med simpel stemmeflerhed.
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3. Eventuelt.

Referat:

Formanden bad velkommen til den ekstraordin€re generalforsamling og informerede kort
om baggrunden for indkaldelsen.

1. Valg af dirigent.

Advokat Peter Vang blev foresldet som dirigent og blev enstemmigt valgt.

Dirigenten ko nstaterede, at generalfo rsa m lingen var lovligt i nd ka ldt'

2. Endnng af vedtagter.

En andelshaver snskede en orientering om baggrunden for indkaldelse til generalforsam-
lingen og derfor forklarede direktoren kort, hvori vedtagtsandringerne bestod, og at
aioringJrne onskes foretaget for at skabe overensstemmelse mellem det af bestyrelsen
udarbejdede valgregulativ og vedtegterne.

Derefter blev vedtagtsand ri ngerne enstem migt vedtaget'

3. Eventuelt.

Der var intet under eventuelt.

Herefter overdrog dirigenten ordet til formanden, der henledte opmarksomheden pA

selskabets ordinere generalforsamling i september mAned, hvor der er orientering om
selskabets drift og mulighed for at stille sporgsmAt hertil.
Til sidst takkede formanden dirigent, deltagerne og bestyrelsen for en god indsats'

Generalforsamlingen sluttede ca. kl' 19.15.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent
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