
Nivå 15. november 2021 

 

Til Bestyrelsen i Åtoftens grundejerforening 

I referatet fra generalforsamlingen 2021-10-05 modtaget 10. november 2021 står der: 

”Åtoften 85 og 87 afleverede et skriftligt indlæg tiltænkt forelæggelse på generalforsamlingen. Pga den 

knappe tid blev indlægget afleveret til referenten, som efterfølgende har afleveret det til Bestyrelsen. 

Indlægget kan således ikke anses at være fremlagt for Generalforsamlingen. På generalforsamlingen nåede 

Mette (85) at udtrykke, at nr. 85 og 87 ønsker at få uddybet en del punkter i det nuværende 

ladestanderforslag, som bekymrer dem en del, blandt andet sætte spørgsmål ved, om det er i 

overensstemmelse med Åtoftens grundejerforeningens [sic] grundlag, at der tilbydes en service, som kun 

angår en lille gruppe mennesker, og at der er usikkerhed om hvorvidt denne service er selv-financieret.” 

Ovenstående er ganske enkelt ikke en korrekt fremstilling af men en vildledende beskrivelse af, hvad der 

skete. Mette fremlagde på vegne af Åtoften 85 og 87 nogle spørgsmål og bekymringer vedr. bestyrelsens 

forslag om ladestandere. Disse er derfor fremlagt for generalforsamlingen på lige fod med de øvrige 

indlæg! Efterfølgende afleverede Mette også teksten til dirigenten, så det kunne blive kommenteret. 

Bestyrelsen mødte imidlertid indlægget med larmende tavshed. Intet spørgsmål blev besvaret og ingen 

bekymring blev kommenteret af bestyrelsen. Vi venter stadig! 

Derudover står der: ”Der var afsat udgift til ladestandere på 120.000 kr (frafalder foreløbigt pga. det 

negative udfald af afstemningen)” Beløbet kan ikke frafaldes foreløbigt. Da forslaget blev nedstemt med 

knusende flertal (48 nej og 27 ja), er det ikke med i budgettet. 

Endelig skal det påpeges, at man ikke kan fremsætte eller vedtage et forslag, som ikke foreligger i 

indkaldelsen til generalforsamlingen. Dirigenten eller andre kan derfor ikke vedtage et forslag om nyt 

ladestanderforslag: ”Dirigenten sørgede derefter for en afstemning omkring hvorvidt de fremmødte 

beboere ønskede at igangsætte arbejdet med et nyt ladestanderforslag, og en håndsoprækning viste stor 

tilslutning til dette.”  

Vi beder derfor bestyrelsen om:  

1) at rette referatet, så det korrekt afspejler indlægget fra 85 og 87  

2) rette teksten vedr. budget, så ”foreløbigt” slettes  

3) udsende det korrigerede referat, og 

4) svare på spørgsmålene stillet på generalforsamlingen – gerne på Åtoftens hjemmeside! 

Venlig hilsen 

Mette, Charlotte, Jan og Poul Henrik  

Åtoften 85 & Åtoften 87 

   


