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Ekstraordinær Generalforsamling 2022 
Onsdag den 7. december 2022 afholdte Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin ekstra 

ordinære generalforsamling på Fredensborg Bibliotek. 

Formand Povl Scheel-Bech bød velkommen. 

I referatet forkortes Povl Scheel-Bech PSB. 

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

Valg af dirigent 

Suzanne Rindom, K310 stillede op uden modkandidat og blev valgt med applaus. 

Foreningens kasserer Birte Raun M103 oplyste PSB, at der til stede var 10 stemmeberettigede – 

inkl. 1 stk. fuldmagt(er). 

 

Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog 2 referenter, bestyrelsesmedlemmer Per Møller K239 og Lars Gotlieb M121 . 

Referenter blev valgt med applaus. 

 

Valg af stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog 2 stemmetællere, Foreningens kasserer Birte Raun M103 og Lone Borgstrøm 

K616. Begge blev valgt med applaus. 
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Forslag fra bestyrelsen 
 

Ejeren af Endrupvej 56 (matr.nr. 1ob) har anmodet om ejendomsberigtigelse af matr.nr. 1ot. med 

henvisning til at der er vundet hævd. 

Bestyrelsen har bedt foreningens advokat om en vurdering af sagen. 

Advokaten har erklæret sig enig i at der sandsynligvis er vundet hævd og anbefaler bestyrelsen at 

tiltræde anmodningen om berigtigelse. 

Advokaten har efter gennemgang af den for området gældende lokalplan vurderet, at foreningen 

kan tiltræde en berigtigelse som anmodet uden at der kræves godkendelse af Fredensborg Byråd, 

idet arealet med matr.nr. 1ot ligger uden for gældende lokalplan F27. 

Advokaten har efter gennemgang af foreningens vedtægter og øvrig gældende lovgivning 

endvidere vurderet at en ekstraordinær generalforsamling er nødvendig for at bestyrelsen har det 

nødvendige mandat til at tiltræde ejendomsberigtigelsen. 

Vedtagelse sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte grundejere. 

 

Forslag til afstemning: 

At Bestyrelsen bemyndiges til at tiltræde ejendomsberigtigelse af matr.nr. 1ot Endrup By, 

Asminderød så denne matrikel sammenlægges med matr.nr. 1ob. 

 

Afstemning 
Jvnf. foreningens vedtægter §10 afgøres alle valg og almindeligt foreliggende sager ved simpelt 

stemmeflertal. 

 

Resultat: 

Efter afstemning - 10 stemmer for og 0 stemte imod - vedtog generalforsamlingen forslaget. 

 

Referat godkendelse 
Originaludgave af referatet er den 9. december 2022 blevet godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen samt referenter Per Møller og Lars Gotlieb. 

 

Bilag 1: Indkaldelse med detaljeret beskrivelse af det vedtagne forslag. 


