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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2007 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent. 
2. Ændringsforslag til vedtægternes § 13 
3. Forslag om udvidelse af fællesantenneanlæg 
4. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 
Ved starten af generalforsamlingen var 59 huse repræsenteret, 37 huse ved personligt 
fremmøde og 22 huse ved fuldmagt. Før afstemningerne blev endnu et hus repræsenteret, 
således at der i alt var 60 huse repræsenteret ved afstemningerne. 
 
ad 1 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Anders Kopping, nr. 68, som dirigent. Anders accepterede valget og blev 
uden modkandidat valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var 
beslutningsdygtig efter § 11. Dernæst meddelte dirigenten, at der ville blive gennemført 
skriftlig afstemning om de to forslag. 
 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som forklarede baggrunden for bestyrelsens 
forslag om at ændre § 13. 
 

ad 2 – Afstemning om forslag om vedtægtsændring 
 
Før afstemningen udtrykte Jørgen Siiger, nr. 79, ønske om en sproglig justering af den 
vedtagne ændring af § 13, sådan at 
 

”…drift og vedligeholdelse af fælles anlæg så som varmeforsyning og antenne” 
ændres til 

”…drift og vedligeholdelse af fælles anlæg så som varmeforsynings- og 
antenneanlæg”. 
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Der foregik skriftlig afstemning efter vedtægternes § 11, som betyder, at forslaget kun kan 
vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer dog mindst halvdelen af samtlige 
stemmeberettigede er for forslaget. 
 
60 huse var repræsenteret ved afstemningen. Der var 118 stemmer for forslaget og 2 
stemmer imod. 
 
Forslaget blev derfor vedtaget i overensstemmelse med reglerne i § 11. 
 
 
ad 3 – Afstemning om forslag til udvidelse af fællesantenneanlæg  
 
Der foregik skriftlig afstemning efter vedtægternes § 11, som betyder, at forslaget kun kan 
vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer dog mindst halvdelen af samtlige 
stemmeberettigede er for forslaget. 
 
60 huse var repræsenteret ved afstemningen. Der var 108 stemmer for forslaget og 12 
stemmer imod. 
 
Forslaget blev derfor vedtaget i overensstemmelse med reglerne i § 11. 
 
ad 4 –Eventuelt 
 
Bestyrelsen blev spurgt, om den planlægger at opkræve udgiften til udvidelse af 
fællesantenneanlægget (forslag 2) som en engangsbetaling (2.915,00 kr. pr. hus) eller som 
12 månedlige betalinger (243,00 kr. pr. hus). Formanden svarede, at de enkelte huse vil få 
mulighed for selv at vælge. Beløbet svarer til tilbud på grundlag af kanalsammensætningen 
ved den seneste brugerafstemning i Hvedevænget. 
 
Formanden oplyste, at der senest ved udgangen af året vil ske skriftlig afstemning i 
Hvedevænget med henblik på fastlæggelse af det fremtidige kanaludbud. Der vil blive angivet 
priser for de enkelte kanaler, der kan stemmes på. 
 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 
 
 
 
 
 
 

Hanne Rasmussen 
Formand 

Anders Kopping 
Dirigent 

Lene Hesselberg 
Referent 

 


