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Nyhedsbrev nr. 126
Konstituering af bestyrelsen
Straks efter, at generalforsamlingen var slut, konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Niels Jørgen Skov
Næstformand: Kurt Rangstrup
Sekretær: Annette Brink Nielsen
Kasserer: Børge Larsen
Suppleant: Rikke Bendorf Andersen
Valg af bestyrelse på generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling mandag den 19. marts 2018 var der under
dagsordenens pkt. 5, Forslag et forslag fra Jørn Falk Andersen om at aflaste bestyrelsen
ved at overdrage arbejdsopgaver til andre. I den forbindelse tilbød Kurt Rangstrup og Palle
Debel Jensen at indtræde i bestyrelsen og påtage sig arbejdsopgaver. Det gav anledning til
nogen diskussion og endte med, at Palle afstod fra at opstille til valg.
Under dagsordenens pkt. 6, Valg blev Kurt valgt til bestyrelsen. Der var ikke yderligere
kandidater, og dermed var der 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.
Ingen var tilsyneladende under valghandlingen opmærksom på, at bestyrelsen ifølge § 26
stk. 1 i Vedtægterne består af en formand og yderligere 2 eller 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. I hvert fald gjorde ingen opmærksom på, at Vedtægterne, hvis bestyrelsen
skulle udvides fra de daværende 2 bestyrelsesmedlemmer, krævede ikke kun 1 men 2
ekstra bestyrelsesmedlemmer.
Efter generalforsamlingen fik undertegnede nærlæst Vedtægterne og opdagede fejlen. På
et bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts var sagen på dagsordenen, og det blev
enstemmigt besluttet, at bestyrelsen fortsætter med den nuværende bemanding frem til
næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen så vil overveje at stille ændringsforslag til § 26 stk. 1, således at der i stedet for ”2 eller 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer”
kommer til at stå ”2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer”.
Årsagen til, at der i Vedtægterne står ”2 eller 4” i stedet for ”2-4”, er, at man derved kan
undgå stemmelighed i bestyrelsen, når alle medlemmer er til stede. Mange års erfaring har
imidlertid vist, at sagerne i næsten alle tilfælde afgøres i enighed og uden afstemning, så
det er i praksis et uvæsentligt problem.
Bestyrelsen har den 23. marts modtaget et brev, underskrevet af Hanne og Frank Eghoff
med følgende ordlyd:
Efter gennemgang af referat fra generalforsamlingen d. 19. marts 2018, er bestyrelsen
blevet udvidet til 4 medlemmer, dette kan ikke accepteres, da der iflg. vedtægterne §26
stk. 1 udtrykkeligt står ”Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2 eller 4 øvrige
bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Da Palle også tilbød sig
til bestyrelsen, må det være på sin plads at inddrage ham på lige fod med Kurt, for at
bestyrelsen kan blive arbejdsdygtig iflg. vedtægterne.
Som tidligere nævnt trak Palle sig allerede inden pkt. 6, Valg. Han er således ikke valgt og
kan derfor ikke indtræde i bestyrelsen. Som det er dem, der deltog på generalforsamlingen
bekendt, ville undertegnede ved valg af Palle straks være udtrådt af bestyrelsen.
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Bestyrelsen kan kun beklage, at hverken bestyrelsen, dirigenten eller nogen af de øvrige
deltagere på generalforsamlingen var - eller gjorde - opmærksom på, hvad vedtægten
sagde om antal øvrige bestyrelsesmedlemmer og kan ærgre sig over, at Hanne og Frank
ikke var til stede, hvorved fejlen formentlig var opdaget i tide.
Fejlen er imidlertid sket, og bestyrelsens indstilling er, at det er en så uvæsentlig fejl, at der
ikke er rimeligt grundlag for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at ændre
Vedtægten eller for at vælge yderligere et bestyrelsesmedlem. Dette begrundes tillige i, at
bestyrelsen med Kurts indtræden mener sig i stand til at løse opgaverne.
Hvis andelshaverne ikke er tilfredse med bestyrelsens vurdering af sagen, kan ¼ af
andelshaverne ifølge § 21 stk. 3 i Vedtægterne kræve, at der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
Niels Jørgen Skov
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