
Referat af 

ekstraordinært afdelingsmøde i Gadehavegård den 29-3-2012. 

 

Tilstede: 328 husstande samt repræsentanter fra org.bestyrelse og Domea. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Mistillid til den siddende afdelingsbestyrelse. 

3. Eventuelt valg af ny formand. 

4. Eventuelst valg af ny afdelingsbestyrelse og suppleanter 

 

Formand Cashif Iqbal bød velkommen og foreslog Domeas emne til dirigent Kurt Jeppesen som 

dirigent. Da der ikke var øvrige kandidater blev Kurt Jeppesen valgt. 

Ad. pkt 1. 

Dirigenten konstaterede, at  mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

Til udarbejdelse af et kort beslutningsreferat blev driftschef Ole Pedersen valgt. 

Dirigenten nedsatte et stemmeudvalg på 13 medlemmer incl. dirigenten.  

Ad. pkt 2. 

Dirigenten åbnede for en debat vedr. mistillid til afdelingsbestyrelsen. Efter en længere debat blev 

der holdt afstemning. 

Resultatet blev: 

577 stemmer afleveret. 

195 stemte nej til mistillid 

361 stemte ja til mistillid 

21 ugyldige stemmer 

På baggrund af resultatet skulle der fortsættes med valg til formand og afdelingsbestyrelse. 

Dirigenten orienterede om at 1 medlem af stemmeudvalget ikke mødte op og at 1 medlem blev 

bortvist under afstemningen. 

Ad. pkt. 3. 

Følgende kandidater til formandsposten stillede op: 

Cashif Iqbal og Ibrahim El-khatib 



Afstemningsresultatet blev: 

524 Stemmer blev afgivet 

Ibrahim El.Khatib 299 stemmer 

Cashif Iqbal 173 stemmer 

52 stemmer var ugyldige 

Ibrahim El-Khatib var herefter valgt til formand for afdelingsbestyrelsen og er på valg igen på det 

ordinære afdelingsmøde i 2012.. 

Ad.pkt. 4 

Følgende kandidater til bestyrelsen blev op stillet og valgt uden afstemning. Valgperioden blev 

afgjort ved lodtrækning. 

Pia V. Benzon valgt til 2013 

Jesper Jensen valgt til 2013 

Fazilet Sahin valgt til 2012 

Petina Larsen valgt til 2012 

Som suppleanter blev opstillet og valgt uden afstemning 

Kirsten  Mouritzen valgt til 2012 

Bente Holtz valgt til 2012 

 

Dirigenten takkede for stor tålmodighed samt god ro og orden og sluttede mødet kl. ca. 23. 

 

Dato                                                                           Dato 

 

………………………………………………………….                              …………………………………………………………… 
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