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GENERALFORSAMLINGSREFERAT  
 

Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00  blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vibenshus Boligfor-

ening, hvilken generalforsamling blev afholdt på Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, 2100  Køben-

havn Ø. 

 

Der var repræsenteret 22 af foreningens 52 medlemmer, heraf 5 medlemmer i henhold til fuldmagt. 

 

I øvrigt deltog advokat Jens Larsen fra administrators kontor. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent.  
2. Forslag 

A) Endelig vedtagelse af vedtægternes § 23 og § 25 A. Forslaget blev vedtaget på ordinær general-
forsamling den 21. marts 2017, men ikke endeligt vedtaget. - Forslaget samt referat fra den or-
dinære generalforsamling er bilagt indkaldelsen. 

B) Valg af formand for 1 år. 
C) Valg af kasser for 2 år. 
D) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 
E) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

 
 

Ad punkt 1, dirigent 
 

Advokat Jens Larsen blev valgt som dirigent og bemærkede, at indkaldelsen var sendt med almindelig 

post, og at der derfor kunne være enkelte medlemmer som ikke havde modtaget indkaldelsen rettidigt i 

henhold til indkaldelsesvarsel som følge af postgangen.  

 

Der var ingen, der havde bemærkninger hertil, og dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens 

tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

 

Ad punkt 2, forslag 
 

A) Endelig vedtagelse af vedtægtsændring - §§ 23 og 25A angående digital kommunikation. 
 
Forslaget var vedtaget på ordinær generalforsamling men kunne ikke vedtages endeligt, da der 
ikke på generalforsamlingen var fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer. 



  2. 

 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer. 
 
 

B) Valg af formand for 1 år. 
 
Camilla Kongsgaard Jensen, Kertemindegade 11, 1.tv., blev valgt som formand. 
 

C) Valg af kasserer for 2 år. 
 
Kevin Hübbe, Kertemindegade 11, 4.tv., blev valgt som kasserer. 

 

D) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 
Vibeke Viola Hansen, Kertemindegade 5, 4.,  blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 

E) Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 
 
Christian Nørregaard Brevadt, Kertemindegade 9, st.tv., blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 
år. 
 
Anine Kirstine Frost, Kertemindegade 11, 3.th., blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 
 

-----oooo0oooo----- 
 
Rune Okholm Just, Kertemindegade 3. 3.th., blev i øvrigt valgt som suppleant. 

 

 
Generalforsamlingen hævet. 

 

 

 

Som dirigent: 

 

 

…………………………………………  

Jens Larsen, advokat        


