
Ejerforeningen Nordrevænge 

År 2015, tirsdag den 24 marts kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling! ~Jerf~1;enlnien 
N,ordrevænge. 

GeneralforsamHngen afholdtes hos i Dansk Financia A/S Charlottenlund Stations.plads z 4~f'(l 
Charlottenlund 

52 ejere· var mødt personligt ener med fuldmagt. 

Dagsorden var som følger: 

1. 

2. 

Valg af dirigent. 

Endelig vedtagelse af nye vedtægter efter forhåndsgodkendels_e p~ el<.st1;-a~fctilf\~f 
generalforsamling den 17.fehruar 2:015 

1. Valg af dkigent 

Formanden AHan Bengtson bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne a,d\l,Ol<:at ~emUle 
Høxbro som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter advoka.t Pemi:lle H~XQt?Q 
enstemmigt valgtes som dirigent. 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var gyldig Qg lovHg, i.odva~tet i 
henhold til foreningens vedtægter. 

2. Vedtagelse af nye vedtægter 

Formanden forktærede baggrunden for, at bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter, n.~m.Hg 
at der i de kommende år må forventes større renoveringsarbejder på ejendommen,, ~~ro 
bestyrelsen finder at det vil være formålstjenligt at kunne finansiere via o.ptagel~e affælle~lån. 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at denne ekstraordinære g,eneralfors,amUn~ afhQl.dtes i. 
henhold til vedtægternes § 10 efter hvilken bestemmelse ny; generalforsamling afl'lQldes, r:n,eg 
mindst 14 dages varsel: inden for 6 uger efte.r den L generaltersamling, i.det. der på dea fø,r~te 
generalforsamling ikke var mødt 2/3 af ejerne frem. 

Dirigenten oplyste, at i henhold ti,I eksisterende vedtægter, vil der på denne gene.ralfor,s,amHng 
kunne' ske vedtagelse, når 2/3 af de der repræsenterede stemmer stemte for fo.rslage.t 

Herefter var der en general drøftelse af det nye forslag tH vedtægter. 



Flere ejere tilkendegav opbakning til, at foreningen ville have mulighed far at finansi;ere: fremtidige 
store renoveringsarbejder gennem fælleslån. 

To ejere fandt ikke at det var en god ide at skabe mulighed for at optage fælleslån. 

Der blev stillet spørgsmål til hæftelsen på fremtidige fælleslån o,g advokat Pernille Høxbr0i Qplys,te, 
at det ville være afhængigt af, hvilke aftaler der indgås med en långiver. 

Herefter satte dirigenten det nye forslag til vedtægter således som v,e.dtaijet på 
generalforsamlingen d.17.2 2015 under af stemning. 

For det nye vedtægtstorslag stemte 47 ejere, imod stemte: 4 ejere og lejer undlod at stemme .. 

Dirigenten konstaterede herefter at det nye forslag til vedtægter var gyldi~ vedtaget, 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden .. 

Generalforsamlingen hævet kl.11.00 

Charlottenlund d.25.3 2015. 

Pernille Høxbro 

Bestyrelsen: 

Allan Bengtson 

(Formand) 

Karen Martens Une Løfberg 

Marina Zaar 
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