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Referat – Ekstraordinær generalforsamling 
 
Den 26. juni 2018 – Gug plejehjem 
 
Der var mødt 7 hustande samt bestyrelsen.  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Peter Jørgensen blev valgt. 
2. Der var modtaget et forslag fra Simon N. Granums, vedrørende et bødekasse til 

hustande der ikke deltog i legeplads dag. Forslaget blev nedstemt 9 imod og 1 
blank. 

Bestyrelsen havde et forslag med til at erstatte Simon N. Granums forslag, hvor 
bestyrelsen fastsætter og udmelder på årets generalforsamling en fælles arbejdsdag. Det 
er en turnus, hvor 15 hustande deltager. 
-Der drøftes at på mødet, at en beskrivelse fra bestyrelsen, hvor arbejdsopgaverne skulle 
beskrives. Der kan forekomme varierende opgaver fra gang til gang. Det er den siddende 
bestyrelses opgave, at beskrive opgaven. 
9 stemte for og en imod. Forslaget blev godkendt. 
 
Bestyrelsen havde endnu et forslag med, hvor der indføres aflønning af 
grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer aflønnes med kr. 10.000 kr. 
årligt pr. årligt pr. medlem af bestyrelsen. 
Forslaget skal ses på baggrund af, at der de seneste år samt seneste ordinære 
generalforsamling har været næsten umuligt at finde og få valgt personer til bestyrelsen. 
Vedtages forslaget vil det betyde en forhøjelse af kontingent med kr. 500 pr hustand om 
året.  Forslaget om aflønning blev allerede beskrevet på den ordinære generalforsamling 
den 14. maj 2019. Beboerne på Plutonvej er ifølge vedtægter og servitutter tvunget til, at 
have en grundejerforening med bestyrelse. 
Der drøftes blandt andet, at den siddende bestyrelse ikke havde sendt referatet ud, fra den 
ordinærende. Bestyrelsen beklager, der yderligt berettede at årsagen til at formand og 
sekretær ønskede at fratræde bestyrelsen, var netop at de ikke havde tid til at nå 
opgaverne i bestyrelsen.  
 
Forslaget med aflønning af bestyrelse på Plutonvej vedtages. 6 stemte for, 2 imod og 2 
blank 
 

3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Af de 7 fremmødte, ønskede ingen at indtræde i bestyrelsen, på trods af aflønning. 
Bestyrelsen orienterede at der indkaldes på ny til en ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen ville bestræbe sig på at uddele referater i god tid inden, således beboerne har 
god betænkningstid i forhold til økonomiske konsekvenser. Thomas Walther er valgt som 
Suppleant. 
 
 
Bestyrelsens formand                                         Dirigent 
Michael Skagen                                                  Peter Jørgensen 
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