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GeneraJforsamlingsreferat - 2. ekstraordinære generalforsamling 

Bestyrelsen i Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a afholdte den 8. december 

2021, klokken 10, hos Advokatfirmaet Thorninger, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing. Ge

neralforsamlingen blev afholdt delvist digitalt, idet der med indkaldelsen var udsendt 

link til deltagelse via Microsoft Teams. 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Mathias Møller Kristensen som dirigent. Dette blev 

vedtaget. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var udsendt pr. mail den 29. november 2021 fra Bei

erholm, hvorfor indkaldelsesvarsel på 7-14 dage var overholdt, ligesom indkaldelsen var 

skriftlig. Indkaldelsen indeholdt ikke selvstændig dagsorden opstillet i punktform, men en 

henvisning til vedtægternes bestemmelse om vedtagelse på to på hinanden følgende gene

ralforsamlinger samt referat fra 1. generalforsamling, hvoraf det fremgår, at der skal afhol

des en yderligere generalforsamling for vedtagelse af bestyrelsen forslag vedrørende renove

ring af facade. 

Dirigenten anser derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt, hvormed dagsordenen 

alene indeholder et punkt - Bestyrelsens forslag til vedtagelse. 

2. Bestyrelsens forslag til vedtagelse

a) Bestyrelsen bemyndiges til at forsætte forberedelsen af udbudsprojektet med hen

blik på indbudt licitation ultimo december eller primo januar samt at acceptere til

bud op til 12 mio. kr.

b) Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte forhandlingerne med Nykredit Bank om fi

nansiering af den estimerede renoveringsudgift på 12 mio. kr.

Begge forslag blev vedtaget enstemmigt. 
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3. Eventuelt

Dirigenten lod ordet være frit, hvorfor der bl.a. kom spørgsmål vedrørende antallet af

tilbagemeldinger, hvor ejeren gerne vil betaler.

Foreningens formand, Erik Clausen, takkede herefter for fremmødet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

Efterfølgende mødte en ejer op digitalt. Foreningens formand besvarede spørgsmålene. 

Erik Clausen 
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Bilag 1: 

 

 

 

Deltagende i den 2. ekstraordinære generalforsamling fremgår af oversigt udarbejdet af forenin-

gens formand. 

 

Af persondatahensyn vedlægges listen ikke. 

 

Det bemærkes, at der var 15 deltagere på generalforsamlingen. 

2 deltog fysisk – 13 deltog digitalt via Microsoft Teams. 




