
 

                
   
   
Havnsø den 23. april 2014 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Søndag den 4. maj 2014 kl. 13.00 

Afholdes på Tingstedet ved Mellemvænget/Skelbakken 

På den ordinære generalforsamling den 12. april 2014, var der et forslag om ændring af vedtægterne, der vil gøre det muligt 
at udsende indkaldelser til generalforsamling via mail i stedet for pr. brev. 
Forslaget blev vedtaget af de tilstedeværende, men da mindst halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret for at 
vedtage en vedtægtsændring, hvilket ikke var tilfældet, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de 
fremmødte kan vedtage ændringen.  
 

 Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Valg af stemmetæller. 

3. Forslag fra bestyrelsen: 

  Ændring til vedtægter – bilag 1 – se bagsiden 

Forslaget er vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2014, men ny afstemning er 

påkrævet for at overholde vedtægtens §11 som er gengivet nedenfor. 

Havnsø den 23. april 2014 

Venlig hilsen   

Bestyrelsen for Havnsøpark grundejerforening 
Regler for vedtægtsændringer: 

§ 11 

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hver parcel har 2 stemmer, som kan udøves 

af ejeren selv, dennes ægtefælde eller en af ejeren befuldmægtiget. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal 

afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende stemmer, eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Til 

beslutning om anvendelse af fællesarealer fordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  

Til vedtægtsændringer fordres yderligere, at mindst halvdelen af parcellerne er repræsenteret og afgiver stemme. Blanke 

stemmer regnes for afgivne.  

Er det foreskrevne antal parceller ikke repræsenteret, men er forslaget i øvrigt vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned, med mindst 8 dages varsel, en ny generalforsamling, på hvilken forslaget – 

uden hensyn til de mødtes antal – kan vedtages, såfremt 2/3 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget.  

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses 
for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 

               
Bilag 1. 



 

 
Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne, så der kan indkaldes til generalforsamling 
osv. via e-mail.  
Ændringen foreslås for dels at spare penge til porto, papir og tryk, men også for at gøre det 
hurtigere og mere fleksibelt at udsende materiale til medlemmerne.  
Ordningen er frivillig, men bestyrelsen forventer, at så mange som muligt tilmelder sig. 
Uanset om forslaget vedtages, kan tilmelding til ordningen ske via hjemmesiden  
www.grf-havnsoepark.dk – vedtages forslaget ikke vil der så fortsat blive udsendt indkaldelse 
til generalforsamling pr. brev. 
 
Nuværende § 8 

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

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

Medlemmerne skal indkaldes med brev med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse 

om, hvilke emner, der vil være at behandle, samt budgetforslag til det kommende år, og på ordinære og 

ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den 

medlemmerne meddelte dagsorden, jævnfør § 10. 

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der 

vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.  

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes inden for den retskreds, hvori foreningens 

område er beliggende. 

 

§ 8 Foreslås ændret til: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
Medlemmerne skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil 
være at behandle, samt budgetforslag til det kommende år, og på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun 
træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, jævnfør § 10.  Indkaldelsen og 

øvrige henvendelser sendes med brev eller pr. e-mail til dem der tilmelder sig denne service. 

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der 

vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.  
Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes inden for den retskreds, hvori foreningens 
område er beliggende. 

  
    
Ole Nesbit 
ole.nesbit@grf-havnsoepark.dk  
Bestyrelsesmedlem 
 

                               


