
 

1 af 12 

 

Grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2. Maj 2012 

 
Tid og sted:  2. maj. 2012 Kl. 19.00 i samlingssalen under Ølstykke bibliotek 

 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 

 

2. Referat fra 2011. 

                      Referatet udsendt foråret 2011 efter generalforsamlingen.   

                      Referatet ligger desuden på hjemmesiden.    

 

3. Bestyrelsens årsberetning. 

          Skriftlig beretning er medsendt indkaldelsen.  

 

4. Regnskab for 2011 
Kassereren fremlægger 

 

5. Fremlæggelse af budget 2012, 2013 og fastsættelse af kontingent 
    Kassereren fremlægger  

 

6. Forslag 

 

Bestyrelsen foreslår: 

 

1.) Nye vedtægter for Grundejerforeningen Ørnebjerg fremlægges af bestyrelsen. Der er her 

også taget højde for forslag nr. 2 

 

2.) At antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer. Dette 

betyder at nuværende § 11 skal omskrives i første linje. (tallet 7 ændres til 5).  Forslaget 

bortfalder ved vedtagelse af forslag nr. 1 

 

7. Valg til bestyrelsen 

 

Ved vedtagelse af bestyrelsens forslag nr. 1 og 2 skal følgende valg foretages: 

 

Valg af formand (bestyrelsen foreslår Lasse Eierdal, Bøgevej 32) 

Valg af kasserer (bestyrelsen foreslår Kasper Rubin, Agavevej 6) 

Valg af 3 medlemmer 
Bestyrelsen foreslår:  

1. Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 10  

2. Ole Reitzel, Tværvej 5 

3. Christian Felter, Kastanjevej 12 

 

Valg af 2 suppleanter  
Bestyrelsen foreslår: 

1. Lindamilena Madsen, Cedervej 13 

2. En ny suppleant ønskes 
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Valg af 2 revisorer heraf en registreret revisor 
 

Allan Svendsen, Ørnebjergvej 12 ønsker ikke genvalg. 

 

 

Hvis hverken forslag 1 eller 2 vedtages skal følgende valg foretages: 

 

Nuværende formand Lasse Eierdal, Bøgevej 32 modtager valg 

Valg af kasserer (bestyrelsen foreslår Kasper Rubin, Agavevej 6) 

Valg af 4 medlemmer  
Bestyrelsen foreslår:  

1. Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1  

2. Christian Felter, Kastanjevej 12  

3. Lindamilena Madsen, Cedervej 13 

4. 1 nyt medlem vælges ind 

Ole Reitzel, Tværvej 5 fortsætter uden genvalg. 

Valg af 2 suppleanter (2 nye suppleanter vælges ind) 

Valg af 2 revisorer heraf en registreret revisor 

 

Allan Svendsen, Ørnebjergvej 12 ønsker ikke genvalg. 

 

       8. Eventuelt: 
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Bestyrelsens årsberetning for Grundejerforeningen Ørnebjerg til 

generalforsamlingen 2. Maj 2012. 
 

Det har været et begivenhedsrigt år i grundejerforeningen og ikke mindst for bestyrelsen. Særligt kan 

nævnes et stort arbejde med vores vedtægter. 

Legepladserne 

 På sidste års generalforsamling havde bestyrelsen, reklamefinansieret legeplads med som en mulighed for at 

forny den gamle legeplads på Stuehøj. Bestyrelsen besluttede at undersøge sagen og vi fik besøg af et 

selskab, som fortalte lidt om hvad det går ud på. Efterfølgende rettede vi henvendelse til kommunen for at 

undersøge om det overhovedet er muligt at få tilladelse til dette. Svaret fra kommunen var nej ikke mindst 

fordi pladsen ligger for tæt på gravhøjen/Jettestuen. Projektet blev derfor hurtigt taget af programmet igen. 

 Som mange sikkert har bemærket er legepladsen på Engen, ved det nyetablerede Skenkelsø, nu fjernet helt. 

Vi blev ca. 2 måneder efter generalforsamlingen kontaktet af kommunen for at redegøre for vores interesser 

omkring legeredskaberne og evt. bibeholdelse af denne. Da vi på en tidligere generalforsamling i forvejen 

havde besluttet at der ikke skulle bruges flere penge på nye legeredskaber til Engen og at disse langsomt 

skulle fjernes efter forfald, var svaret til kommunen at vi ikke havde nogen interesse i området. Kommunens 

legepladsinspektør blev uden bestyrelsens kendskab sat til at besigtige legepladsen, som øjeblikkeligt blev 

lukket jf. regler for legeredskaber og disses underlag. Kun et redskab kunne bevares, hvis man vel at mærke 

ville investere i et ordentligt faldunderlag. Kommunen forlangte redskaberne fjernet. Bestyrelsen så hurtigt 

skriften på vægen, da bortskaffelse kunne blive en dyr sag. Vi fik forhandlet os frem til at omkostningerne 

herfor blev delt ligeligt mellem grundejerforening og kommunen, og bestyrelsen satte så det krav at 

kommunen alene skulle bære ansvaret for området. Dette blev accepteret af kommunen. 

 

Den nye legeplads på Stuehøj, som nu har nogle år på bagen, havde redskaber som var identiske med 

redskaberne på Engen. Vi besluttede derfor selv at fjerne disse samt den gamle legeplads, som heller ikke 

levede op til reglerne ifølge Dansk Standard. Specielt Cykelkarrusellen var savnet i perioden herefter. 

Bestyrelsen besluttede derfor at opføre en ny karrusel som er godkendt ligesom resten af legepladsen.  

Endvidere har bestyrelsen set i øjnene at vi bliver nød til at vedligeholde vores legeplads hvis den skal bestå. 

Vi har derfor i samarbejde med fagfolk tegnet en 5 årig kontrakt til vedligeholdelse af alle delene på 

legepladsen. Kontrakten blev underskrevet 6. Juni 2011. Det er med stor beklagelse at denne kontrakt ikke 

er sat i værk endnu af firmaet som skulle stå for det. Grundejerforeningen har ikke haft omkostninger til 

kontrakten endnu. Firmaets store undskyldning har været det voldsomme regnfald vi havde i sensommeren 

sidste år. 

Tidligere var der 2 fodboldmål på Stuehøj, disse væltede i en storm og vi fjernede resterne. Nye vil blive sat 

op i løbet af foråret. 

 

Arbejdet i bestyrelsen bliver lettere 

Der arbejdes i bestyrelsen med mange forskellige opgaver og det kunne nogle gange være uoverskueligt at 

holde rede i de forskellige områder. Vores nye hjemmeside www.gefob.dk gav os mulighed for sideløbende 

at have et arbejdsområde for bestyrelsen. Denne side bruges til digitalt at holde styr på aftaler og projekter 

som er igangværende. 

Bl.a. er der til bestyrelsens brug blevet lagt et kort ind med ruter til uddeling af f.eks. invitation til årets 

fastelavnsfest så vi er sikre på at alle har fået. Ligeledes ligger dér kontrakten vedr. vedligeholdelse af 

legepladsen. Flere og flere dokumenter bliver lagt op og gemt her med tiden.  Denne del af siden er kun 

synlig for bestyrelsen og anvendes kun som en slags arbejdsplads. Der er også blevet udarbejdet et 

velkomstbrev til nye grundejere, med henvisninger til hvor man kan henvende sig, hvis uheldet er ude.  

 

 

 

Økonomien 

Det lykkedes os at inddrage samtlige restancer og kontingenter for 2011. Bestyrelsen var rundt og ringe på 

døren, der hvor der manglede indbetalinger. Dette gav pote og var i alle tilfælde hurtigt overstået. Årsagerne 

http://www.gefob.dk/
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var af forskellig personlig karakter, hvilket der var forståelse for fra bestyrelsens side. Det anbefales dog fra 

bestyrelsens side at man betaler sit kontingent rettidigt. Regnskabet for 2011 er blevet godkendt af revisoren. 

 

 

Trafik og Skiltning 
 

På en tidligere generalforsamling blev det påpeget at et skilt placeret ved Tusindfrydvej var fuldstændig 

misvisende. Bestyrelsen rettede henvendelse til kommunen og kort efter blev det så fjernet. Ligeledes 

påpegede bestyrelsen at 40 KM zone skiltene ved rundkørslen på Ørnebjergvej stod for tæt på rundkørslen, 

hvilket gjorde at ingen nåede at se dem. Disse blev for kort tid siden flyttet 10-20 meter ned ad 

Ørnebjergvej. Bestyrelsen ønskede også at gøre noget mere for fart begrænsningen på Ørnebjergvej og 

stillede flere forslag til kommunen om dette, men uden stører held. Vi besluttede at tage vores tidligere 

graffiti befængte skilt ned og udskifte det med en ny oversigt over området, samt en påmindelse om at man 

befinder sig i en 40 KM zone. 

At mange er utrykke ved færdsel på Ørnebjergvej er ikke nogen nyhed. Dette har flere bestyrelser gennem 

tiden påpeget over for kommunen. Men i 2011 blev kommunen særlig opmærksomme på problemerne 

omkring Ørnebjergvej i forbindelse med den nye trafiksikkerhedsplan. Der var mulighed for at komme med 

indsigelser vedr. trafikken i hele Egedal indtil 15. nov. 2011. Resultatet satte Ørnebjergvej og den tilhørende 

rundkørsel på planen som en af de allerværste i området. Efter et pointsystem fastsat af kommunen havnede 

rundkørslen som prioritering nr. 7 og Ørnebjergvej som nr. 16 på en liste med 48 punkter. 

 

Gefob.dk 

På vores hjemmeside www.gefob.dk er der kommet flere tiltag ud over vedtægter, regnskaber, referater fra 

tidligere generalforsamlinger og arrangementer mm. Bl.a. Har vi forsøgt at gøre det let at finde forskellig 

information i et nyt dokument der heder ”Hvem kan hjælpe med hvad”. Desuden kan man finde oplysninger 

om, beskæringsregler, de nye postkasseregler, byplan, tænd rigtigt op i brændeovnen samt parkeringsregler 

for vores område. Endvidere opfordrer vi til deltagelse i Naturfredningsfondens affaldsindsamling 22. april 

2012. Ønsker man at deltage, kan man tilmelde sig hos Lasse Eierdal på tlf.: 23 71 71 79.  

 

Børnekræmmermarked på Stuehøj 

Der var et lidt større fremmøde dette år end de forrige år, desværre blev det afbrudt af regn. Tilslutningen 

var dog fortsat ikke rigtig stor. Vi vil forsøge at holde det igen i år 2012 d. 17. juni og håber så på bedre vejr. 

 

 

Vedtægter 

Vi har i bestyrelsen igennem 2 år talt om vores forældede vedtægter, der sidst blev ændret ved 

generalforsamlingen 4. april 1990. 2011 blev året, hvor vi i bestyrelsen nedsatte en gruppe på 4 

bestyrelsesmedlemmer som alene skule holde møder for at få fornyet sproget, tilrettet paragrafferne og set 

det hele igennem med nutidens øjne. Der blev, ud over de almindlige bestyrelsesmøder, afholdt 6 

vedtægtsmøder, hvor hver paragraf blev gennemgået og til sidst sat sammen til en mere let læselig version. 

Vi mener selv at resultatet vil være til gavn for grundejerne men også for bestyrelsens arbejde. Den største 

ændring i den nye tekst er reducering af bestyrelsens medlemmer fra i dag 7 til 5. Denne ændring skyldes 

bl.a. at vi i bestyrelsen føler at arbejdet ved bestyrelsesmøderne har været langvarige. Vi benytter os langt 

hen af vejen af lønnet medhjælpere (trykning af indkaldelse, snerydning, vedligeholdelse, gartner, osv.) - 

hvilket jo så også betyder at bestyrelsen kan reduceres. 

De nye vedtægts forslag er vedhæftet dette brev. 

 

Gartneren  

Vedligeholdelse af Stuehøj, deriblandt gartner, bruger vi rigtig mange penge på. Vi har fået beskåret meget, 

men desværre så faldt det sammen med en masse regn i sommers, så bortskaffelsen af det nedskårne blev ret 

omkostningsrig, idet det blev håndbåret ud fra Stuehøj. Alle rosenbedene var vokset helt til og ikke kun med 

http://www.gefob.dk/
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roser, der var fyldt med hyld og andre gevækster. Bedene blev ryddet, og der er blevet genplantet der hvor 

der er brug for det.  

Modellen af gravhøjen Stuehøj var helt hærget og ødelagt, vi fik så tilladelse af nationalmuseet til fjerne de 

sørgelige rester. 

 

Snerydningen 

Har i denne generalforsamlingsperiode ikke været den store plage. Vi har fået ryddet 3 gange.  Som noget 

nyt, har vi desuden fået ryddet fortovet rundt om Stuehøj, idet vi de tidligere år har fået klager over vores 

manglende snerydning. 

 

Kommunikationen med kommunen forbedret 

Igennem året har vi som heri beskrevet haft megen kontakt med kommunen. Dette er begyndt at bære frugt, 

og der er en god dialog med kommunen i øjeblikket på flere områder. Dette håber vi at kunne fortsætte i den 

kommende periode. Som noget nyt har vi fået henvendelse fra kommunen vedr. regnvandsproblemer. I 

forbindelse med sidste års kloakering ved Ørnebjergvej samt nedgravning af større kloakrør ved 

vandbassiner rundt omkring området, ønsker kommunen (Ølstykke vandforsyning) at høre fra borgere som 

oplever problemer med vand i hjemmet. Venligst kontakt kommunen hvis nogen måtte have den slags 

problemer i forbindelse med f.eks. meget regn. 

 

Fastelavn 2012 

Igen i år var foreningens fastelavns arrangement godt besøgt. Ca. 100 glade børn og mindst lige så mange 

forældre og bedsteforældre var mødt op til en sjov formiddag. Vi fik fundet vores kattekonger og 

dronninger, og efter tøndeslagningen var der fastelavnsboller til alle. 

 

Ny formand 

Vi måtte desværre sige farvel til vores hidtidige formand Lone Kofoed, da hun fraflytter 

grundejerforeningen midt i april i år. Lone har været en fantastisk formand og har udvist stort engagement 

på alle områder af bestyrelsens virke. Lone ønskede at træde ud af foreningen med omgående virkning og 

pegede på Lasse Eierdal som stedfortræder i formandsposten. Efter drøftelser med hele bestyrelsen vedtog 

man enstemmigt at indsætte Lasse som formand med omgående virkning.  

 

Velmødt på generalforsamlingen 2. Maj 2012 
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Noter til Driftsregnskab 2011 
 

1. I Budget 2011 er bestyrelsesmøder, middag og generalforsamlingen ikke splittet op i 

separate poster, som det blev i budget 2012. Hvis posterne Generalforsamling og 

Kontorartikler bliver lagt sammen (17.000) kan det sammenlignes med 

Bestyrelsesmøder, middag og Generalforsamling (15.500) 

2. Legepladsen på Engen er nu helt væk, og arealet returneret til Egedal Kommune. 

3. Største udsving er posten ”Gartner Stuehøj” hvor området Stuehøj er blevet ekstra 

ordinært vedligeholdt pga den våde sommer.   

4. En stor del af udgiftposten ”Porto” er nu indholdt i PBS og Generalforsamling 

5. Udgiftposten ”Snerydning” er noget mindre end budgetteret grundet den milde 

november og december 2011. 

6. Posten ”Vedligeholdelse” dækker over nye Grundejerskilte på Ørnebjergvej
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Forslag til Vedtægter for grundejerforeningen Ørnebjerg 
 

 

§ 1 Navn og sted 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørnebjerg. Dens område er matr. Nr. 7a af Udlejre by, Ølstykke 

Sogn og samtlige parceller, der er udstykket herfra. Hjemsted er Egedal kommune. 
 

§ 2 Formål 

Grundejerforeningen har til formål i overensstemmelse med gældende servitutter at varetage medlemmernes 

fælles grundejerinteresser, herunder forestå anlæg, administration og vedligeholdelse af fællesarealer samt 

renholdelse af anlæg og fællesarealer i det omfang denne administration ikke overtages af det offentlige. 

 

§ 3 Servitutter og bestemmelser 

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter, der er lyst på ovennævnte matrikler. Medlemmerne er 

med hensyn til benyttelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de omtalte servitutter. Medlemmer 

skal følge deklarationer og servitutter der i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse 

måtte blive krævet pålagt af det offentlige. 

Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutter. 

 

§ 4 Medlemmer 

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel 

sammenslutning af grundejerforeninger i Ølstykke. 

Som medlemmer kan og skal optages alle grundejere, som er retmæssige ejere af parceller, der er udstykket 

indenfor grundejerforeningen område. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, 

bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent 

eller udbetaling af andel i foreningens formue. 

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken 

måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens 

formue. 

 

§ 5 Medlemsskab 

Meddelelse om ejendommens overdragelse skal, senest 14 dage efter handlens indgåelse, fremsendes til 

foreningens kasserer. Hvis dette ikke er sket, er køber pligtig at betale eventuelle omkostninger, der måtte 

påløbe i den forbindelse. 

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet og anden af foreningen pålagt bidrag, herunder inkasso 

omkostninger, er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælger er i restance, er 

pligtig til at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er 

sket. 

Bopælsforandring skal ligeledes meddeles kassereren senest 14 dage efter ændring. 

 

§ 6 Medlemspligter 

Enhver grundejer er pligtig til at renholde fortov og vejen ud for sin parcel indtil vejens midte. 

Grundejeren skal begrænse mængden af ukrudt på sin egen parcel således at der ikke sker en unødig stor 

spredning af frø eller rødder ind til nabogrunde. 

Grundejeren kan efter foreningens påbud blive pålagt at begrænse dette en gang årligt i tiden fra den 1. maj 

til den 31. august. 

Misholder et medlem sin renholdelsespligt, foretages alt nødvendigt arbejde på den pågældende 

grundejers regning, efter at der først er tilstillet medlemmet skriftlig underretning herom fra bestyrelsen. 

Grundejere, der holder husdyr, skal drage omsorg for, at disse ikke volder andre personer ulemper eller 

forvolder skade. 

Der må ikke på ejendommen haves oplagsplads eller lignende. 
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§ 7 Kontingent 

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af det forelagte budget for det 

indeværende regnskabsår. Kontingentet opkræves én gang om året umiddelbart efter vedtagelsen på 

generalforsamlingen. 

Fordelingen af bidrag og kontingenter skal ske med lige parter til hver parcel. 

Inddrivelse af restance med kontingentet kan medføre yderligere omkostninger som vil blive pålagt 

medlemmet. 
 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Formanden og 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

Kassereren og et menig bestyrelsesmedlem vælges i lige år.  

Valg gælder for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv næstformand. 

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter. 

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Alle de valgte bestyrelsesmedlemmer skal have folkeregister adresse i grundejerforeningens område. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at træde ud af bestyrelsen, fraflytter grundejerforeningen, bliver 

umyndiggjort eller mister rådelighed over sit bo, skal bestyrelsen ved selvvalg, gældende til næste 

generalforsamling, supplere sig med en suppleant. 

Dersom formanden eller kassereren udtræder af foreningen grundet tilsvarende omstændigheder, skal dennes 

afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer. Dersom ingen ønsker at modtage valg, skal 

bestyrelsen foranledige indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver 

mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 

 

§ 9 Bestyrelsens rettigheder 

Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes 

nødvendigt. 

Bestyrelsen kan til løsning af opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen. 

Udvalgsformanden skal dog altid være medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de af 

generalforsamlingen trufne beslutninger. 

 

§ 10 Bestyrelsens ansigt 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som 

overfor private. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens 

medlemmer. 

 

§ 11 Bestyrelsesmøder  

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to 

bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller 

næstformanden. 

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af 

stemmelighed den afgørende stemme. 

 

§ 12 Kassereren 

Kassereren modtager foreningens indtægter og foretager udbetalinger. Der betales kun udgifter som er 

godkendt af formanden. 

Kassereren fremlægger nye indtægter, udgifter og likvider på alle bestyrelsesmøder. 

Kassebeholdningen skal henstå på bankkonto, og denne skal være klausuleret således, at der kun kan hæves 

herpå af kassereren ved godkendelse af formanden eller næstformanden. 
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Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,00. 

Kassereren fremlægger et udkast til regnskabet for bestyrelsen senest 31. januar.  

Efter fremvisning til bestyrelsen fremsendes regnskabet til de valgte revisorer, der hver har 14 dage til at 

revidere regnskabet. 

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 15. marts. 

Revisorerne kan foretage uanmeldt saldokontrol. 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

 

§ 13 Generalforsamling og forslag 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve 

vedtægterne. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen. 

Medlemmerne skal indkaldes skriftligt og adresseret med mindst 14 dages varsel. 

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner der vil blive behandlet herunder regnskab, budget 

samt evt. forslag inkl. disses økonomiske konsekvenser. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 1. marts. 

Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen, for at forslaget kan behandles. 

Evt. honorar til formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 

 

§ 14 Dagsorden generalforsamling 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 

Valg af dirigent 

Fremlæggelse af eventuelle rettelser til referat fra foregående generalforsamling 

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i den forløbne år. 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Forslag fra bestyrelsen 

Forslag fra medlemmer 

Fremlæggelse og godkendelse af budget på basis af evt. vedtagende forslag og deraf følgende kontingent 

justering 

Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem (lige år) 

Valg af 2 suppleanter 

Valg af 2 revisorer heraf en registreret revisor 

Eventuelt 

 

§ 15 Afstemninger ved generalforsamlingen 

Hver parcel giver én stemme. Dog har ejere af flere parceller højst 2 stemmer. 

Det er tilladt at lade sig repræsentere med behørig skriftlig fuldmagt, dog således at fuldmagtshaver højst 

kan repræsentere sig selv og 4 fuldmagter. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftlig, hvis halvdelen af bestyrelsen 

eller halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver dette. 

Alle valg og beslutninger afgøres ved simpelt flertal.  

Til vedtægtsændringer kræves, at ændringsforslaget fremsendes sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan uden hensyn til antal fremmødte, tage gyldig beslutning, 

såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. 

Såfremt et medlem har restance til grundejerforeningen bortfalder stemmeretten. 

 

§ 16 Referat af generalforsamling 
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Det påhviler bestyrelsen at tage referat af generalforsamling, hvor vedtagene beslutninger og behandlede 

sager fremgår. 

Referatet skal omdeles til alle parceller seneste 3 måneder efter generalforsamlingen. Indsigelser til referatet 

skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen senest 3 uger efter omdeling. Bestyrelsen beslutter om en indsigelse 

berettiger revideret referat. 

 

§ 17 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenstligt, eller når 

mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på sammen måde som den 

ordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. 

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmer skal medlemmerne 

samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er 

herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

§ 18 Trufne beslutninger 

De af den ordinær eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i 

henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de 

lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for 

domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forligger, pligtige 

at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomiske eller anden art, 

ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til 

forpligtelsens opfyldelse. 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling onsdag den 2. maj 2012. 

 

Sign. Bestyrelsen 

 


