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Referat af ekstraordinær 
generalforsamling 
i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt onsdag den 
16. juni 2010 kl. 19.00 på Risbjerggård.

På den ekstraordinære generalforsamling var 14 
personer til stede, repræsenteret for 10 parcel-
ler, hvor ingen fuldmagter var indleveret.

Kl. 19.00 indledte formanden den formelle del 
af den ekstra ordinære generalforsamling med 
at byde velkommen. Han informerede om, at 
den tidligere formand Peter Wraa er fraflyttet 
siden den seneste generalforsamling. 

Siden da er Mogens Rieck indtrådt som formand.  
Han fortalte ligeledes, at baggrunden for indkald- 
elsen til den ekstraordinære  generalforsamling 
var, at det på generalforsamlingen i marts ikke 
var lykkedes at få besat kassererposten. Besty-
relsen har siden efterlyst en kasserer og kan på 
dagens ekstraordinære generalforsamling præ-
sentere Jan Nielsen som kandidat til posten. 

Som et ekstra punkt på dagsordenen skal der 
vælges to suppleanter. Tidligere 2. suppleant 
Svend Raether er trådt ind i bestyrelsen efter 
formandens fratræden. 1. suppleanten som 
valgtes på generalforsamlingen i marts viste 
sig efterfølgende ikke at være valgbar, hvorfor 
begge poster er ubesatte.

Dagsorden

ad 1) Valg af dirigent

Som kandidat til hvervet som dirigent på gene-
ralforsamlingen foreslog bestyrelsen Hjørdis 
Christoffersen. Efter forespørgsel til general-
forsamlingen om alternative kandidater til po-
sten som dirigent, blev ingen alternativer bragt 
i forslag, hvorefter Hjørdis Christoffersen blev 
enstemmigt valgt.

Formand Mogens Rieck 
byder velkommen.



Hjørdis Christoffersen takkede herefter for val-
get, og meddelte, at indkaldelsen var udsendt 
16 dage i forvejen, og at den ekstraordinære 
generalforsamling dermed var at betragte som 
værende lovligt indvarslet jf. vedtægterne. 
Ingen i forsamlingen havde indsigelser til lovlig-
heden af indkaldelsen.

Herefter oplæste dirigenten dagsordenen. Der 
var heller ingen i forsamlingen, som havde 
indvendinger hertil, hvorefter det blev besluttet, 
at det var den udsendte dagsorden, som var 
gældende for den ekstraordinære generalfor-
samling. 

ad 2) Valg af kasserer 

Bestyrelsen foreslog Jan Nielsen, Birke Alle 17 
A, som ny kasserer. Jan præsenterede sig selv 
og blev valgt med opbakning fra hele general-
forsamlingen.

John Pedersen, Ege Alle 25, spurgte, om den 
nye kasserer kan få økonomiske midler til at 
hente nødvendig hjælp eksternt. Det blev 
bekræftet af bestyrelsen, som dog endnu ikke 
ved, om der bliver brug for det.

Jan Nielsen blev valgt for 2 år.

 
Ad 3) Valg af suppleanter

Formanden meddelte, at han op til den ekstra-
ordinære generalforsamling har haft kontakt 
med to personer, som var interesserede i at 
påtage sig suppleantopgaverne.

Formanden forhørte sig i salen, om der var 
andre interesserede. Bøje Sandgaard, Vestkærs 
Alle 2, meldte sig som 2. suppleant og blev 
valgt ind for 1 år.

Henrik Pedersen, Poppel Alle 42, blev valgt 
uden modkandidat, da ingen fra salen ønskede 
at stille op. Henrik blev valgt ind for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Svend Raether

Kasserer Jan Nielsen



Ad 4)  Eventuelt

Erling Groth, Ege Alle 41, inviterede på en ha-
vevandring omkring Risbjerggård, for dem som 
var interesserede.  Han nævnte desuden, at 
han på generalforsamlingen i marts opfordrede 
bestyrelsen til at gå ind i arbejdet omkring 
Risbjerggårds fremtid. Formanden refererede 
til referatet fra bestyrelsesmødet den 20. maj 
2010, hvor bestyrelsen vedtog ikke at gå aktivt 
ind i debatten.

Herefter var der ikke flere punkter på dagsorde-
nen, dirigenten nedlagde sit hverv, og takkede 
for god ro og orden.

Efterfølgende gik de, som ville med, på en lille 
havevandring omkring Risbjerggård.

Grundejerforeningen Ny Hvidovre, juni 2010

Hjørdis Christoffersen, Dirigent
Mogens Rieck, Formand
Karina Johansen, Referent

Detalje fra Risbjerggård, set under havevandringen.Bestyrelsesmedlem Svend Raether

Kasserer Jan Nielsen



Bestyrelsens sammensætning er herefter 

Formand Næstformand Kasserer
Mogens Rieck Jens Kyhl Jan Nielsen
Poppel Alle 52 Ege Alle 2 Birke Alle 17 A
Tlf. 61 55 11 12 Tlf. 36 49 52 73 Tlf. 40 10 67 91

Sekretær Bestyrelsesmedlem
Karina Johansen Svend Raether  
Sønderkær 48 Bjeverskov Alle 3
Tlf. 61 70 32 17 Tlf. 36 49 07 31

 

Øvrige

1. suppleant 2. suppleant
Henrik Pedersen Bøje Sandgaard
Poppel Alle 42 Vestkærs Alle 2
Tlf. 36 78 65 22 Tlf. 40 17 37 70

1. revisor 2. revisor Revisorsuppleant
Hjørdis Christoffersen Lars Nielsen Poul Andersen
Poppel Alle 47 Birke Alle 9 Poppel Alle 31
Tlf. 36 78 05 42 Tlf. 36 77 01 06 Tlf. 36 49 29 39

Udvalg

Trafikudvalg Festudvalg

Bestyr. repr. Jens Kyhl, tlf. 36 49 52 73 Bestyr. repr. Mogens Rieck, tlf. 61 55 11 12
Egon Andersen, tlf. 36 75 48 91  Jette Mortensen, tlf. 36 77 17 06
 Annegrete Madsen, tlf. 36 78 98 16
 Dorthe Ølgaard, tlf. 36 49 49 36
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