Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Mårslet Fællesråd
HalHuset, torsdag 31. marts 2011 kl. 20.00
12 medlemsgrupper repræsenteret, svarende

til24

stemmer.

Pkt. I, valg af dirigent

Fællesrådeis formand Jens Thomsen bød velkommen og foreslog Kurt Kirkedal Laursen som

dirigent. Kurt blev valgt.

Pkt. 2, valg af referent
Per Henrik Hansen valgt.

Pkt.3, godkendelse af nye medlemsforeninger
Ingen nye medlemmer.

Pkt. 4, godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter og to stemmetællere
Alle repiæsentanter blev godkendt. Valg af stemmetællere udskudt til der eventuelt blev behov for
dem.

Pkt. 5, Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fra repræsentantskabsmødet d. 1. marts 2011
Jens Tfomsen refererede fra det ordinære repræsentantskabsmøde 1. marts at forslaget var til
afstemning med,42 stemmer for, ingen imod og 2 stemmer hverken for eller imod. Men på grund af
for få fremmødte l.marts var det nødvendigt med aftenens ekstraordinære repræsentantskabsmøde
for at få forslaget endegyldigt vedtaget.
Gerda Nyborg, Grundejerforeningen Mølleparken, spurgte hvilke konsekvenser ændringeme vil få.
John Engelbrechtsen forklarede at den vigtigste ændring er at forslaget vil sikre repræsentation af
mindretal ved valg til Forretningsudvalget (FU).
Gerda spurgte hvomår ændringerne vil træde i kraft.
Per Henrik svarede at det vil ske straks efter en eventuel vedtagelse i aften, men at det ikke
indebærer nyvalg til FU.
Mogens Jakobsen, Grundejerforeningen Mølleparken, fremførte at den foreslåede valgprocedure
virker meget omstændelig og let vil føre til fejltrelling ved valg til Forretningsudvalget. Mogens
kritiserede også at de foreslåede vedtægter rwnmer unødvendige gentagelser, at det ikke er
præciseret at suppleanters valgreriode er et år, og at der er fejl i retskrivningen.
iohn svarede at den foreslåede valgprocedure erfaringsmæssigt ikke giver de problemer som
Mogens forestiller sig.
Dirigenten besluttede at der skal ske rent redaktionelle ændringer hvor det præciseres at suppleanter
kun vælges for et år ad gangen, og hvor retskrivningsfejl rettes. Desuden skal det i sidste paragraf
anføres at vedtægterne senest er revideret på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 31. marts

2011.
John oplyste at FU havde ået en henvendelse fra Steffen Cordes, Nymarksvej, som kritiserede den
pto"edure der blev fulgt på repræsentantskabsmødet l. marts. FU har svaret Steffen, at proceduren
var blevet vedtaget af repræsentantskabet på forslag fra mødets dirigent.
Herefter kom forslaget til afstemning. Vedtaget med 23 stemmer for og I imod. Ingen undlader.

Pkt. 6, Eventuelt

Mogens Jakobsen spurgte om det er muligt for FU at gøre noget for at få fiernet de ulovlige skilte i
rundkørslen ved Hønewej-Jelshøjvej og for at å beskåret tæer som vokser ud over vejbanen.
Jens Thomsen svarede at eventuelle påbud om skilte og træer er en kommunal opgave, og klager
skal rettes til kommunen.
Poul Granslev, Præstegårdsvej, opfordrede til at man skriver om det i Mårslet-Bladet hvis man føler
sig generet af skilte.
Jens Thomsen takkede for godt fremmøde og for dirigentens ledelse af mødet.
Godkendt 4.
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Per Henrik Hansen, referent

