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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skelhøje borgerforening 

 

Torsdag den 23. marts kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Skelhøje 

Borgerforening i Skelhøje Kulturhus, Volden 26, 7470 Karup J.  

 

Mødet havde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Forslag til ændringer af vedtægterne i Skelhøje Borgerforening  

3. Eventuelt  

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte 

over til dagsorden punkt 1.  

 

1. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen pegede på Christoffer Helberg som dirigent og Charlotte Eriksen som 

referent. Generalforsamlingen valgte Christoffer Helberg og Charlotte Eriksen med 

akklamation. Christoffer indledte med at konstatere, at den ekstraordinære 

generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

 

2. Forslag til ændringer af vedtægterne i Skelhøje Borgerforening.  

Bestyrelsen er fremkommet til 3 forslag til ændringer i vedtægterne:  

 

2.a. Forslag om ændring af §4 - “Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i marts 

med følgende dagsorden.” til følgende “Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts med følgende 

dagsorden”  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling  

 

2.b Forslag om ændring af §4 - “Valg til udvalg og fonden” til følgende “Valg til 

eventuelle udvalg og fonden Skelhøje Kulturhus” 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling  

 

2.c. Forslag om ændring af §8 - “Ændringer til vedtægterne kan foretages på de 

ordinære generalforsamlinger. Ændringsforslag skal indgives til formanden senest 3 

uger før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer fordrer mindst 

halvdelen af medlemmernes stemmer. Ved færre fremmødte end halvdelen kan en 

ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 2 uger senere. Denne er 

beslutningsdygtig uanset de mødte antal” til følgende “Ændringer til vedtægterne 

kan foretages på de ordinære generalforsamlinger. Ændringsforslag skal indgives til 

formanden senest 1 mdr. før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer 

fordrer mindst ⅔ af de fremmødte medlemmers stemmer. Forslag til 

vedtægtsændringer skal meldes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling” 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling  
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3. Eventuelt  

Fra de fremmødte medlemmer blev der indgivet en række spørgsmål/forslag:  

- Kan bålfadet ved madpakkehuset placeres i højden. Bestyrelsen tager forslaget med 

videre.  

- Stien op mod børnehaven bliver ikke holdt af kommunen - Bestyrelsen henviste til at 

kontakte kommunen, da det er deres opgave.   

- Belysning på stien ved Ravnsbjergparken - Bestyrelsen henviser til at kontakte 

kommunen om følgende problematik. 

- Frugttræ ved Ravnsbjergparken - Bestyrelsen vil informere mere om dette i løbet af 

året.  

- Fældning af rådne træer op mod børnehaven - Bestyrelsen ser nærmer på forslaget  

 

Formanden takkede herefter for fremmødet, og dirigenten hævede den ekstraordinære 

generalforsamlingen.  


