
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 
 

Indkaldelse til Grundejerforeningens  
ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 15.maj 2014 
Fredensborg bibliotek, mødelokale B 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Fredensborg, den 25. april 2014 
 
 

Kære medlem af Grundejerforeningen 
Hermed indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. maj kl. 19:30.  
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Fredensborg bibliotek i mødelokale B. 
 
Indkaldelsen sker i henhold til beslutning truffet på foreningen ordinær generalforsamling den 26. 
marts 2014 og med henvisning til de særlige bestemmelser i vedtægternes § 10 afsnit 3 
omhandlende ændring af vedtægterne.  
 
Vedlagt indkaldelsen følger, i henhold til beslutning truffet på foreningen ordinær generalforsamling 
den 26. marts 2014, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 
 
I det omfang bestyrelsens forslag godkendes, skal forslaget i henhold til vedtægternes § 10 endelig 
godkendes af Fredensborg Kommunes byråd. 
 
 
Med venlig hilsen  
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
På bestyrelsens vegne     
Anders Helner 
Formand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
 
 

40´ ordinære generalforsamling  
Dagsorden 

onsdag den 26.marts 2014 
Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, Fredensborg 

 
 
                                                                                                        Fredensborg, den xx. marts 2014 
 
 
Kl. 19.30-19.40 Åbning af den 40´ordinære generalforsamling med velkomst v/ Anders Helner 
 
Kl. 19:40 Generalforsamlingens dagsorden i henhold til vedtægternes § 8. 
 
1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens mundtlige beretning v/formand Anders Helner. (15 min) + (15 min?) 
     Bestyrelsens skriftlige beretning er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen. 
 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab 2013 v/kasserer Laust Sønderkær (15 min) 
     Det reviderede årsregnskab er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen. 
 

4. Indkomne forslag 
     Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer inden fristen den 15. februar. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent/medlemsbidrag (40 min) 
    Bestyrelsens forslag:  
    Forslag til revision af Foreningens ordensregler 
     Bestyrelsens forslag til revision af Foreningens ordensregler er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen 
 

    Forslag til vedtægtsændringer 
     Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er blevet udsendt vedlagt indkaldelsen 
 

6. Valg til bestyrelsen (15 min) 
     Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter inkl. formanden.  
     Formanden vælges for 2 år med valg i ulige år.  
     Af den øvrige bestyrelse vælges 2 medlemmer i ulige år og 2 i lige år.  
     Af de 2 suppleanter vælges 1 suppleant i ulige år og 1 suppleant i lige år. 
     Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år med valg af 1 revisor i ulige år og valg af 1 revisor i lige år. 
 

a) Valg af formand 
     Anders Helner M129 blev i 2013 valgt for 2 år. 
 
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
    Laust Sønderkær M103 blev i 2013 valgt for 2 år. 
 

    Inger Axholm K129A blev i 2013 valgt for 2 år. 
 

    Erik Løye-Philipsen K110 er på valg og modtager genvalg for 2 år.  
 

    Lone Borgstrøm K616 er på valg og genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem. 
     Lone Borgstrøm genopstiller som 2. suppleant under dagsordenpunkt 6c. 
 

    Kenneth Kristensen K210C er på valg og genopstiller til bestyrelsen. 
 



c) Valg af suppleanter 
     Verner Thomsen M123 blev i 2013 valgt for 2 år. 
 

    Kenneth Kristensen K210C genopstiller ikke som suppleant.  
     Kenneth Kristensen genopstiller som bestyrelsesmedlem under dagsordenpunkt 6b. 
 

d) Valg af intern revisor 
     Micki Esmann Helner M331 blev i 2013 valgt for 2 år. 
 

     Ulf Søgaard M205 blev i 2013 valgt for 2 år men ønsker at fratræde.  

     Bestyrelsen foreslår xxxxxxxxxxx 
 

7. Eventuelt (15 min)  
 
Afslutning  
Afslutning ved Anders Helner 
 
Slut kl. 21:30? 
 
 
Vedrørende afstemning. 
Bemærk venligst, at der i henhold til vedtægternes § 10 kun kan afgives 1 stemme pr. parcel. Medlemmer kan stemme 
ved fuldmagt dog således, at hver fuldmagthaver kun kan repræsentere 1 medlem ved fuldmagt.  
Bemærk også, at man i henhold til vedtægternes § 2 kun har stemmeret i det omfang man har betalt medlemskontingent 
og ikke på nogen måde er i restance til foreningen af nogen art.  
 

 


