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 SOMMERBYEN EJBYVÆNGE 
Bestyrelsen 
 Vængedalen 533 . 2600 Glostrup 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 10. april 2022 kl. 10.00  
Glostrup Fritidscenter,  Christiansvej 2, 2600 Glostrup - (vær opmærksom på, at det er i svømmehallen)  
 
Ekstraordinær generalforsamling 1 
På den ordinære generalforsamling den 20. marts blev det besluttet, at der skal afholdes ekstraordinær generalfor-
samling med et punkt på dagsordenen: Behandling af Trampolinudvalgets forslag. 
Der kan ikke indsendes nye forslag. Det er kun det oprindelige forslag, vedrørende trampoliner, som kan behandles, 
men på generalforsamlingen kan der fremsættes ændringsforslag til det forslag, som var til behandling på den ordi-
nære generalforsamling den 20. marts. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 2 
Foreningens formand, Johnny Nielsen, og foreningens interne kasserer, Ole Hansen, har på bestyrelsesmødet den 
27. marts meddelt bestyrelsen, at de trækker sig. 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med valg af formand for to år 
og intern kasserer for et år søndag den10. april. 
Foreningens ene bestyrelsessuppleant, Karsten Wiberg Andersen, har meddelt, at han har valgt at trække sig. 

Ekstraordinær generalforsamling 1 
 
Dagsorden 
1.     Valg af dirigent 
2.     Udvalget orienterer 
3.     Behandling af forslaget 
 
Forslag fra trampolinudvalget:Ole 929, Karsten 631, Heidi 632, Marlene 707, Frederik 511, 
Lene 328, Helle 605.  
§ 1 n) nyt stykke 
“1 n)  -Ved opsætning af Trampolin i haven, er det nødvendigt at trampolinen sikres mod storm. 
-Trampolinejer er forpligtet til at gå i dialog med tilstødende haver angående indkig, og trampo-
linejeren har ansvar for at afskærme mod indkig til tilstødende haver, såfremt at det kræves af 
disse naboer.  
-Der opfordres til at vise hensyn til naboer i forbindelse med leg på trampolin. Leg på trampolin 
skal som udgangspunkt foregå i tidsrummet 8.00 til 20.00.”  
 
 
Ekstraordinær generalforsamling 2 
 
Dagsorden: 
1.     Valg af dirigent 
2.     Bestyrelsen orienterer 
3.     Valg af formand for 2 år 
4.     Valg af intern kasserer for 1 år 
5.     Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er iht. vedtægterne §10.3., 10.4. samt 10.5. 
 
10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af besty-
relsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det. 
 
10.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis 25 % af foreningens medlemmer 
fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 
 
10.5. Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær general-
forsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære gene-
ralforsamling skal afholdes senest 1 måned efter indkaldelsen. 
 


