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Kære Eva og resten af bestyrelsen
Kære Rikke og Patrick
Vi har nu haft lejlighed til at drøfte Eva’s mail af 19.6.2016 i den gruppe af andelshavere, der har
indgivet en samlet formel indsigelse mod det omdelte referat. Vi er samstemmende enige om, at
vores formelle skriftlige indsigelse ikke kan besvares seriøst med et tilbud om en uforpligtende
mundtlig dialog, dertil er det passerede for alvorligt.
Generalforsamlingsreferatet er ikke et ligegyldigt ”hyggepapir” men et dokument med retsvirkning for
foreningen - og dermed for os som andelshavere. Det skal derfor være retvisende. Det bestridte
referat er udarbejdet af en advokat og underskrevet af en cand.jur., som begge i kraft af deres
profession er uddannet til omhyggelig omgang med dokumenter og bundet af en række etiske regler.
Man bør derfor kunne have en berettiget forventning om og tillid til, at gengivelsen af
generalforsamlingens debatter, indlæg og afstemninger er retvisende.
Alle andelshavere bag indsigelserne har boet i gaden i mange år, nogle mere end 20 år. Vi har deltaget
i utallige ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i foreningen gennem tiden og læst et
tilsvarende højt antal generalforsamlingsreferater. Vi har ALDRIG tidligere fundet anledning til at
indgive indsigelser mod referater og mener heller ikke, at det er forekommet tidligere i foreningens
historie.
Ved modtagelsen af referatet af dette års generalforsamling måtte vi dog konstatere, at der var sket
uforklarlige og aldeles uacceptable brud på almindelig referatetik. En omstændighed, som vi kun kan
tolke som en tilsidesættelse af helt normale foreningsdemokratiske grundregler og en generel
ringeagt for generalforsamlingen, der trods alt er foreningens øverste organ. Det kan vores forening
simpelthen ikke leve med! Det er derfor vigtigt at få behandlet indsigelsen på grundig og behørig vis,
således at det herefter står lysende klart for referent, ejendomsadministration, dirigent og bestyrelse,
at det bestridte referat SKAL være en meget beklagelig og enlig vildfarelse.
KORT SAGT: Vi har indgivet en formel indsigelse til referatet, og dermed er der sat en formel proces i
gang. Processen skal køre, indtil der foreligger et referat, som alle kan være enige om er retvisende:
1. Bestyrelsen trækker generalforsamlingsreferatet fra foreningens hjemmeside (forside og
arkiv) og lægger en kort (neutral) notits op på forsiden om, at referatet er trukket tilbage med
henblik på berigtigelse, og at et nyt bliver lagt op, når det foreligger.
2. Dirigenten skal skriftligt besvare vores direkte til ham henvendte spørgsmål om dateringen og

Videre proces for indsigelsen til referatet fra AB Skydebanens ordinære generalforsamling d. 25. april 2016.
Referatet uddelt til beboerne i weekenden d. 28. – 29. maj 2016. Indsigelsen afsendt d. 7. juni 2016.

hvilken version, han har underskrevet.
3. Referenten skal forholde sig skriftligt til vores meget konkrete kritikpunkter. Dvs. at
referenten som absolut minimum skal berigtige referatet og udarbejde et nyt referat i markup-version (under behørig skelen til de punkter, vi har udpeget som problematiske).
4. Nyt udkast fremsendes til Frederikke i Word-format til vores samlede kommentar. Hvis det
fremsendte udkast er retvisende, erklærer vi os enige i referatets ordlyd. Hvis det stadig ikke
er retvisende, returnerer vi med kommentarer, og så gentages punkt 3 og 4, til der er opnået
gensidig enighed om referatet.
5. Det nye referat lægges op på hjemmesiden og gemmes i arkiverne sammen med a) det
oprindelige referat, b) vores indsigelse, c) alle senere referatudkast inkl. kommentarer OG d)
hele mailkorrespondancen mellem indsigelsesgruppen og referatskriverne omkring referatet.
Den skitserede proces sikrer transparens og ordentlighed. Man vil således til enhver tid kunne gå ind
og se/dokumentere, hvad der præcist er foregået. Ved denne fremgangsmåde undgår vi, at det ligesom under diskussionerne omkring udligningen af boligafgiften - ikke er muligt helt præcist at
dokumentere, hvad der er foregået.
Vi har i vores forening stærkt brug for, at bestyrelsen og ejendomsadministration bekender sig
stærkere til foreningsdemokratiet – en ordentlig og seriøs behandling af indsigelser er et skridt på
vejen.
FREMTIDEN
Vi er ikke en fast organiseret gruppe med talspersoner – og det ønsker vi heller ikke at være. Men vi
(og mange andre i gaden) er ivrige fortalere for mere dialog og ”snak”, for det er den eneste vej frem
mod et bedre samspil mellem bestyrelse og andelshavere og for en mere medmenneskelig tilgang til
vores samliv med hinanden i gaden. Det vil være meget værdifuldt for alle parter, hvis det kunne
lykkes.
Når et nyt og retvisende referat foreligger offentliggjort, deltager vi hjertens gerne i alle de
konstruktive uformelle dialoger ”med åben snak” om udviklingen af vores foreningsdemokrati,
fremtidige generalforsamlingers afholdelse, brug af fuldmagter etc., som andelshaverne og
bestyrelsen overhovedet orker.
Vi ser frem til at høre fra jer – i håbet om at et nyt referat kan foreligge inden for ganske kort tid.
Med venlig hilsen
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Frederikke Larsen på vegne af nedenstående
Denne skrivelse er formuleret af Karin Kirkegaard (Skb 11), Ingeborg Callesen (Skb 27), Frank Rieneck
(Skb 31), Line Selmer Friborg og Thomas Hansen (Skb 29), Thorkild Olsen (Skb 22) og Frederikke
Larsen (Skb 25), samt en række andre deltagere på et åbent møde d. 23. juni 2016, indkaldt i den
åbne facebookgruppe for alle gadens beboere ”Come on, Skydebanegade”.

