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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 27. april 2017 

 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 
2. Optælling af stemmeberettigede 
3. Afstemning om et nyt sæt ordensregler 
4. Afstemning om ændring af vedtægterne 

 
 
 
1. – Valg af dirigent 

Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

 

2. – Optælling af stemmeberettigede 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var modtaget om formiddagen 

fredag den 31. marts, men burde ifølge vedtægterne have været modtaget torsdag den 30. marts 

for at opfylde vedtægternes krav om indkaldelse med 28 dages varsel. Dirigenten bad derfor om – 

og fik – generalforsamlingens godkendelse af, at det var i orden at gennemføre 

generalforsamlingen, selv om indkaldelsen først var modtaget den 31. marts. Fristen for beboernes 

modtagelse af forslagene var overholdt. Dirigenten konstaterede derefter, at 69 huse var 

repræsenteret heraf 20 ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig også til § 11 

afstemninger. 

Diskussion blandt andet om fuldmagter. 

3. – Afstemning om et nyt sæt ordensregler 

Diskussion blandt andet om ordensreglernes punkt 12. Støj. 

Ændringer af ordensregler kræver afstemning i henhold til vedtægternes § 11. 
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For forslaget stemte 82. Dirigenten konstaterede, at det antal stemmer, der var afgivet for 

forslaget, ikke var tilstrækkeligt til at opfylde kravene i henhold til § 11 (92 stemmer i dette tilfælde), 

og at forslaget om ændring af ordensreglerne derfor var faldet. 

 

4. – Afstemning om ændring af vedtægterne 

Vedtægtsændringer kræver afstemning i henhold til vedtægternes § 11. 

§ 6 

Ændring af § 6 blev vedtaget enstemmigt. 

§ 10  

Ændring af § 10 blev vedtaget enstemmigt. 

§ 11 

Diskussion af den foreslåede nye formulering og af et udkast til alternativ tekst fremført på 

generalforsamlingen af en beboer. Dette udkast var ikke afleveret rettidigt som et skriftligt forslag 

og kunne derfor ikke sættes til afstemning. 

For: 115 stemmer 

Forslaget om ændring af § 11 blev derfor vedtaget. 

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og afsluttede herefter 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Alan Richter Ingeborg Vind Nielsen Lene Hesselberg 

Formand Dirigent  Referent 


