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Dagsorden til generalforsamling torsdag, den 13. juni 2019:
I. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen:

Nye vedtæger

Punkt 1 - Valg af dirigent
Formanden byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og fortæller, at der er givet
336 stemmer ud i aften.
Formanden gør opmærksom på, at hvis alle kommer til den ordinære generalforsamling til næste år,
så giver han to pølser og et brød - på egen regning. Herefter gennemgår han dagsordenen og
foreslår Martin Kjær som dirigent.
Martin Kjær vælges uden modkandidater. Dirigenten takker for hvervet og konstaterer at den
ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet d. 29. Maj 2019. Dirigenten understreger, at
vi kun er her for at stemme om de vedtægter, som der blev stemt ja til, ved den ordinære
general forsam I ing.

Punkt 2 - Forslag fra bestyrelsen
Formanden, Robin Poulsen, starter med at fortælle om motivationen til de vedtægtsændringer, som
er til afstemning. Han forklarer, at de nuværende vedtægter er blevet præciseret, så de er lettere at
forstå for den almene dansker. Herefter understreger formanden, at vedtægterne ikke er blevet
ændret for at gøre Bramming Boligforenings position værre eller ringere i forhold til fjernvarmen.
Formanden oplæser slavisk de nuværende vedtægter og de forslået vedtægter.
En andelshaver spørger hvad forblivelsespligt betyder. Dirigenten, Martin Kjær, specificere den
juridiske betydning for andelshaverne.
Formanden fortæller hvem fra boligforeningen der kan stemme ifølge Bramming Fjernvarmes
vedtægter. Han fortæller også, at der altid har stået i Bramming Fjernvarmes vedtægter hvem der
har haft stemmeretten fra Bramming Boligforening, men at det ikke er blevet overholdt.
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Dirigenten fortæller, hvem der kan komme med stemmer fra boligforeningen, så det både er korrekt
og demokratisk.
En spørger om boligforeningen bliver dårligere stillet med de nye vedtægter. formanden, Robin
Poulsen, svarer at det gør de ikke. De vil være stillet som de hele tiden har været. Hertil tilføjer han,
at Bo Langendorff var blevet gjort opmærksom på, at Bramming Boligforeningen ikke ville få
udleveret stemmer, til den ordinære generalforsamling hvis de mødte op som de plejer.
Villy Knudsen, beboer i Bramming Boligforeningen: Er de nye vedtægter juridisk holdbar?
formanden, Robin Poulsen: Ja I 00% - de er blevet gennemgået på kryds og tværs.
Villy Knudsen tilføjer, at han mener, at Fjernvarmen vil blive testet på de nye vedtægter og det er
derfor vigtigt, at de er juridisk holdbar.
En anden nævner, at han har hørt, om en lignende situation med et el-firma på Sjælland.
Der bliver spurgt til hvorfor der ikke bliver indført et elektronisk valg til bestyrelsen,
vedtægtsændringer mv. via vores hjemmeside. Han mener, at det vil kunne lokke flere andelshaver
til at stemme.
En anden andelshaver tilføjer, at det er en god ide med et elektronisk valgsystem, men slår et slag
for den gode gamle slags, da det viser byens opbakning til foreningen.
Dirigenten bryder ind og spørger om der er andre spørgsmål. Det er der ikke, så der bliver gået
videre til afstemningen.
Man skriver ja, hvis man er for og nej hvis man er imod og dette gøres på stemmeseddel nr. I.
Dirigenten fastslår, at måden valget afgøres på til den ekstraordinære generalforsamling er ved et
simpelt stemmeflertal.
Der er udeleveret 336 stemmer i alt. Der er blevet stemt ja på 333 stemmesedler, igen har stemt nej,
og en har stemt blankt.
Formanden, Robin Poulsen, kalder den forhenværende formand, Folmer Pultz, op til podiet. Robin
Poulsen takker Folmer Pultz for de år, han har været i bestyrelsen og giver ham to flasker vin med
på vejen.
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