
Forslag til ændring af vedtægterne: 
Bestyrelsen fremlægger to forslag til ændring af vedtægterne.  

 

Bortfald af indkaldelse ved almindeligt brev: 

Forslaget er blevet særligt relevant efter at Post Danmark har rekordstore stigninger på almindelige breve 

og lang ekspeditionstid.  

Det betyder, at indkaldelsen skal sendes ud i særdeles god tid. Det giver manglende tid til forberedelser, 

idet forslag til generalforsamlingen kan afleveres til og med 1. april. 

 

Nuværende ordlyd i de berørte afsnit:  Ændringsforslag til de berørte afsnit: 

§ 4 Generalforsamling. 

…. 

 Den ordinære generalforsamling indkaldes ved 

almindeligt brev til medlemmer uden e-mailadresse med 

mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab med 

budgetforslag for foreningen, dagsorden m.v. 

Medlemmer, der har oplyst en e-mailadresse til foreningen, 

vil modtage en e-mail-indkaldelse med henvisning til 

hjemmesiden, hvor yderligere oplysninger samt bilag findes. 

 

 § 4 Generalforsamling. 

 

 Den ordinære generalforsamling 

indkaldes elektronisk med mindst 14 

dages varsel. Indkaldelsen vil indeholde 

en henvisning til foreningens 

hjemmeside, hvor yderligere oplysninger 

samt bilag findes. 

 

 Referat af generalforsamlingen offentliggøres på 

foreningens hjemmeside. Medlemmer uden e-mailadresse 

vil modtage referatet med posten.   

 

  Referat af generalforsamlingen 

sendes elektronisk og offentliggøres på 

foreningens hjemmeside 

§6. Ekstraordinær generalforsamling. 

  … indkaldelse sker pr. e-mail eller pr. brev til de 

medlemmer, der ikke har en e-mailadresse. 

 

 §6. Ekstraordinær generalforsamling. 

 … indkaldelse sker elektronisk. 

 

De medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, kan - ved henvendelse til bestyrelsen - få indkaldelsen i 

sommerhuspostkassen. 

 

Vedtægtsændringer 

Vedtægterne kræver at halvdelen af medlemmerne er mødt frem for at der kan træffes beslutning om en 

vedtægtsændring.  

Vi har ikke oplevet, at halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt frem til en 

generalforsamling. Derfor kan vedtægtsændringer kun ske på ekstraordinære generalforsamlinger, hvor 

meget få møder frem. 

Hvis vi vil have flest muligt til at træffe beslutning om vedtægtsændringer, skal det derfor være på en 

ekstraordinær i forlængelse af ordinær generalforsamling … og så kan vi lige så godt træffe beslutningen på 

den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen forslår derfor at vedtægtsændringer kan besluttes på en 

ordinær generalforsamling med 2/3 flertal. 

 

Nuværende ordlyd i de berørte afsnit:  Ændringsforslag til de berørte afsnit: 

§9. Stemmeret og vedtægtsændring. 

Ved vedtægtsændringer kræves dog, at over halvdelen af 

grundejerforeningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af 

de afgivne stemmer er for forslaget.  

Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes 

med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage 

efter. 

 

Hvis 2/3 af de på denne ekstraordinære generalforsamling 

afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget, 

uanset de mødendes antal. 

 §9. Stemmeret og vedtægtsændring. 

Ved vedtægtsændringer kræves dog at 

2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget.  

 

 


