
Nyhedsbrev 
 
Ved forrige nyhedsbrev blev det lovet beboerne, at de ville finde en kort uddybning for formandsskiftet i 
referatet lagt på ejerforeningens website. Vi beklager, at bestyrelsen ikke vidste at det kun er bestyrelsen der 
har adgang til intranettet, hvorfor i naturligvis ikke kunne finde referatet. 
 
Det rådes der bod på nu og i får her afsnittet pkt 2 fra referatet af d. 9 august 2021 omkring formandsskiftet 
samt mailen til formanden omhandlende samme. 
 
 
Valg af ny formand 
Dette punkt på dagsordenen var foranlediget af den mail til formanden, som Jeanette og Karin havde sendt 
d. 6. august 2021 om arbejdet med beretningen til generalforsamlingen (bilag 1. Mail vedlagt ref). Mailen 
indeholdt samtidig en opfordring til formanden om frivilligt at trække sig pga. samarbejdsvanskedelighederne 
med flertallet i bestyrelsen eller i modsat fald at blive tvunget til at gå af ved valg en ny formand.  
 
Formanden ønskede at gå direkte til valget af ny formand, men blev spurgt om han havde forholdt sig til 
mailen af d. 6. august 2021. Formanden havde dog ingen kommentarer til mailen og ville ikke love, at han 
ville støtte en nedtonet og imødekommende forklaring og beretning på generalforsamlingen. Formanden ville 
heller ikke sige, at han trak sig men formulerede, at det måtte være sådan det forholdte sig.  
 
Flertallet forelagde desuden kort hovedpunkterne om samarbejdsvanskeligheder som angivet i mailen. 
Ligeledes blev formandens manglende vilje til at påtage sig ansvar, sikre fremdrift for at få projekter som for 
eksempel at få Fiberby og altanprojektet til rulle og blive sikkert afsluttet, igen forelagt. Formanden ønskede 
ikke at kommentere nogle af disse punkter, og satte valget af Karin Lund-Frank til afstemning. Et flertal på 3 
stemte Karin ind som formand. Der var 1 stemme imod og 1 blank. 
 
Herefter overtog Karin mødeledelsen og det blev aftalt, at hun kontaktede administrator for skift af 
formandens navn relevante steder som bank, opslag rundt om i bygningen o.a. Steen ville skifte navnet på 
foreningens website og i øvrigt udarbejde en procedure for arbejdet med at lægge emner på websitet, så 
andre i bestyrelsen også kan udføre arbejdet. Nicholas bliver den anden, der kan håndtere 
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