
                                                                                                                     
 
 

 
 

Referat af delegeretmøde i Ejl., afholdt i  
Grundejernes Hus, Nørre Voldgade 2, 3.sal. 

 
 

Onsdag d. 30. april 2014 kl. 16.30 
 
 
Inden delegeretmødet havde vi et fagligt indlæg v. Advokat Henrik Da Silva med aktuelle 
emner. Herunder tinglysning, digitalisering, pligtig postkasse Hvidvaskning. 
Herefter præsenterede Susanne Rendtorff nogle aktuelle spørgsmål, fra årets gang i 
sekretariatet. Spørgsmål om ”børn” i bestyrelsen og om vedtægtsændringer. 
Der var tillige adgang til at stille spørgsmål og spørgeretten blev benyttet flittigt. 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægtens § 7. 
 
Ad. 1. Valg af dirigent.  
 Som dirigent blev foreslået Peer Bo Pedersen, der valgtes enstemmigt. 
                      Dirigenten fastslog, at delegeretmødet var rettidigt og lovligt indkaldt.  
  
Ad. 2.  Beretning. 
 Formanden , Peter Lautrup aflagde beretning og beretningen blev taget til   
                      efterretning. 
 Vedlagt 
 
Ad. 3.  Regnskab 

 Kassereren Torben Vonsild aflagde regnskab; de enkelte poster blev    
 uddybet og regnskabet blev godkendt. 
 Der blev stillet spørgsmål om posterne repræsentation og kontorhold og edb.      

  
Ad. 4.  Budget. 
 Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget og kontingentsatserne er således 

 uændrede  - minimumskontingent er stadig kr. 1400,- for foreninger og kr. 
700,- for enkeltmedlemmer.   
Budgettet blev vedtaget.        

 
Ad. 5.  Indkomne forslag. 
 Der var ingen forslag. 
 



 
 
 
 
 
Ad. 6.            Valg af bestyrelse. 
 
 Følgende var på valg: 

- Søren Liisberg, direktør 
- Peer Bo Pedersen, civiløkonom 
- Peter Skov, ejendomsmægler 
- Torben Vonsild, revisor 
 

                       
                      Der alle blev genvalgt. 
 
 Bestyrelsen udgør herefter 

  
                      -     Peer Bo Pedersen, civiløkonom 

- Peter Skov, ejendomsmægler 
- Søren Liisberg, direktør 
- Halfdan Kragh Jespersen, Professor 
- Torben Vonsild, revisor  

                       -    Peter Lautrup, direktør 
- Lone Refshammer, advokat 
- Flemming Holdt, direktør 
- Erik Hjulmand, direktør 

                       
 

 
 
Ad. 7.  Valg af revisor. 
 KPMG valgt enstemmigt. 
 
Ad. 8.  Eventuelt. 
 
                     Der blev fra forsamlingens side opfordret til, at man arbejder videre på, at der  
                      sker en genfortolkning af Job-boliglovgivningen, således, at reglerne om       
                      fradraget i ligningsloven fortolkes til en vækstpakke.        
                         

  
 
Slut – tak for god ro og orden. 

 
 
 
 

Som Dirigent: 
 
 

                                                          
                                                                                                   Peer Bo Pedersen 


