Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling i
E/F Højgården
Ejerforeningen Højgården afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag d. 29. november 2018 kl. 16.00
hos ØENS Ejendomsadministration A/S, Lergravsvej 59.
Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig vedtagelse af foreningens opdaterede vedtægter

Ad pkt. 1 Valg af dirigent og referent
KG valgtes som dirigent og NH som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i henhold til foreningens
vedtægter.
På generalforsamlingen var 10 ejere med et fordelingstal på 18,96 ud af foreningens i alt 100,00
fordelingstal repræsenteret. Heraf var 5 ejere med et samlet fordelingstal på 9,5 repræsenteret ved
fuldmagt.
Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter.
Ad pkt. 2. Endelig vedtagelse af foreningens opdaterede vedtægter
I forlængelse af beslutningen ved den ordinære generalforsamling 29. oktober 2018, hvor
generalforsamlingen foreløbig vedtog bestyrelsens forslag til opdaterede vedtægter, afholdtes denne
ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.
Endelig vedtagelse krævede 2/3 flertal blandt de fremmødte, efter såvel antal som efter fordelingstal.
Dirigenten tog den endelige vedtagelse til afstemning som viste, at foreningens nye vedtægter blev
enstemmigt vedtaget.
Vedtægterne vil blive tinglyst hurtigst muligt.
Kl. 16.17 takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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Udover ejerforeningens medlemmer deltog fra ØENS Ejendomsadministration A/S advokat Kenneth
Gudmundsson (KG) og administrator Nedim Husic (NH).
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