1. ekstraordinær generalforsamling
i Grejsdals Fritidscenter 11.10.2007 kl. 19.00.

REFERAT.

Eneste punkt på dagsordenen var: VEDTÆGTSÆNDRING.
Formand Tommy Kristensen bød velkommen til de fremmødte og bad om
forslag til dirigent.
Finn Ebbesen valgtes og kunne konstatere, at den ekstraordinære
generalforsamling indvarslet af bestyrelsen var lovlig med henvisning til
offentliggørelse herom i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen den 26 september
2007 og via Foreningens hjemmeside.
Samtidig kunne Finn E. konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling
ikke var beslutningsdygtig til afstemning på grund af manglende opfyldelse heraf
i henhold til vedtægtens § 13 vedrørende antal medlemmer tilstede.
Dirigenten orienterede herefter om, at bestyrelsen ville gennemføre mødet som
en orientering om vedtægsændringerne. Dette besluttedes og dirigenten gav
ordet til formanden Tommy K., der takkede og sammen med Boye Andreasen
gennemgik de foreslåede nye vedtægter. Ud over små redaktionelle ændringer
vedrørende ordvalg drøftedes specielt den nye § 7 vedrørende stemmeret til
lejere
og §12 vedrørende dagsorden for generalforsamlingen. Boye A. fremhævede, at
der siden sidste lovændring for 21 år siden var sket mange ændringer i
Grejsdalen, hvor der nu er mange lejere i forhold til tidligere. Da bestyrelsen
ønsker en høj grad af demokrati i forhold til programvalg m.v. kunne bestyrelsen
glæde sig over den gode modtagelse af forslaget til nye vedtægter, og
bestyrelsen fik ros fra de fremmødte for et godt arbejde og en god gennemgang.
Der blev herefter orienteret om bestyrelsens arbejde med at tilbyde en ny pakke
med programmer, der typisk koster ekstra.

Det er hensigten at beholde de nuværende 2 pakketilbud med samme
programindhold og prisniveau. Den nye pakke skal så tilbydes med programmer
sammensat på baggrund af medlemsønsker og vil alt efter programvalg selvsagt
blive en del dyrere end vore nuværende. Forsamlingen var tilfreds med
opretholdelsen af vore nuværende pakker og priser og nogle deltagerne roste
initiativet til muligheden for flere specialprogrammer, selv om dette ville medføre
en højere pris. Bestyrelsen har fundet en løsning, så oprettelsen af den tekniske
mulighed for 3 pakker ikke forventes at påvirke vort nuværende kontingent.
Merprisen for en pakke 3 vil således være bestemt af de valgte programmer.
Afstemning om programmer forventes gennemført i løbet af november 2007 og
vil blive bekendtgjort via foreningens hjemmeside.
Da der som nævnte ikke var deltagere nok til en afstemning gennemføres den
ligeledes indvarslede ekstraordinære generalforsamling
den 25 oktober kl. 19.00 i Grejsdals Fritidscenter. Her træffes afgørelsen om de
nye vedtægter ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte i henhold til
vedtægternes § 13.

Tommy Kristensen afsluttede mødet med at takke de fremmødte og dirigenten.

ref. udarbejdet af Boye Andreasen.

