
 

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling 

I henhold til foreningens vedtægter § 8 indkalder bestyrelsen hermed med 3 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling 

torsdag d. 25. november 2021 kl. 19:00 på Fredensborg Bibliotek, lokale A + B  

med henblik på eventuel endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændring 

som fremsat på foreningens 46. ordinære generalforsamling den 14. oktober 2021 

 

Alle foreningens medlemmer indkaldes med trykt generalforsamlingsmateriale distribueret til medlemmernes postkasser. 

 

Medlemsregistrering  

Kl. 18:30-19:00 Åbent for medlems-registrering  

 

Generalforsamlingsprogram  

 

Kl. 19:00 : Generalforsamlingen åbner v/formanden  

Generalforsamlingens dagsorden jævnfør vedtægterne.  

1. Valg af dirigent v/formanden 

Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen advokatvirksomheden ADVODAN Helsingør  

1.1) Valg af referent  

Bestyrelsen foreslår 2 referenter, bestyrelsesmedlem Martin Schou Friis Kovangen 327 og Per Møller 

Kovangen 239. 

1.2) Valg af stemmetællere  

Bestyrelsen foreslår 2 stemmetællere, Jørgen Saabye Kovangen 223 og Hans Jørgen Jensen Kovangen 501.  

1.3) Registrering af antal deltagende stemmeberettigede grundejere inkl. evt. fuldmagter 

 

2. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen forslår følgende vedtægtsændring: 

”Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5, stk. 2, der lyder som følger ”Bestyrelsen består af fem 

medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Desuden vælges to suppleanter. Valgperioden 

er to år” udgår og erstattes med følgende: 

”Bestyrelsen består af fem personer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Valgbare til 

bestyrelsen er foreningens medlemmer samt disses ægtefæller og personer med hvem et medlem er 



samlevende i ægteskabslignende forhold. Ægtefæller og samlevende er kun valgbare, hvis de har 

folkeregisteradresse i foreningen.  Desuden vælges to suppleanter. Valgperioden er to år.” 

Samtidig konsekvensrettens vedtægternes § 5, stk. 3 og stk. 6, således, at ordet ”medlemmer” erstattes af 

”bestyrelsesmedlemmer”  

Yderligere foreslås § 5, stk. 11 ændret. Det foreslås, at ordene ”Bestyrelsen kan til løsning af specielle 

opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for 

bestyrelsen, idet dog et medlem skal være bestyrelsesmedlem” udgår og erstattes af ”Bestyrelsen kan til 

løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper bestående af personer, der er valgbare til 

bestyrelsen, idet dog et udvalgs- eller arbejdsgruppemedlem skal være bestyrelsesmedlem.”  

Bestyrelsen foreslår, at § 5, stk. 12, ændres til følgende: ”Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere 

opfylder betingelserne for at være valgbar til bestyrelsen efter § 5, stk. 2, bliver umyndiggjort eller bliver 

ude af rådighed over sit bo, udtræder vedkommende af bestyrelsen og en suppleant indtræder i stedet.”  

Bestyrelsen foreslår, at § 5, stk. 13, ændres ordene ”…måtte udtræde af foreningen …” til ”…måtte udtræde 

af bestyrelsen…”  

 

21:00 : Afslutning 

 


