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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ekstraordinær generalforsamling 
torsdag den 22. maj 2014 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1 Valg af dirigent 

2 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

3 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

4 Eventuelt 

 

1. – Valg af dirigent 

Anders Kopping, nr. 68, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 41 

huse var repræsenteret, heraf 14 ved fuldmagt. 

Dirigenten gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at i henhold til §11 kræver forslag til 

forandring af foreningens vedtægter vedtagelse med særligt flertal (mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer og mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede). 

 

2. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet og kontingentet blev vedtaget enstemmigt. 

 

3. – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Forslag til ændring af §§8 og 9 – ændring af tidsfrister 

Jette Bælum, nr. 80, foreslog følgende ændring til bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes 

§8: at (beboer) skiftes ud med (ejer), hvorefter den pågældende sætning får følgende ordlyd: ”Alle 
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indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen omdeles sammen med budget og 

regnskab til hvert enkelt medlem (ejer) senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.”  

Ved afstemningen blev §§8 (med den foreslåede ændring) og 9 vedtaget enstemmigt. 

Forslag til ændring af §10 – stemmeoptælling 

Ved afstemningen blev der afgivet fire stemmer imod, hvorfor forslaget faldt. 

Forslag til ændring af §11 – vedtagelse af forslag 

Ved afstemningen var der følgende stemmefordeling: 

For: 63 

Imod: 17 

Hverken for eller imod: 2 

Forslaget faldt derfor. 

Forslag til ændring af §13 – stemmelighed i bestyrelsen 

Ved afstemningen var der følgende stemmefordeling: 

Imod: 0 

Hverken for eller imod: 2 

Forslaget blev derfor vedtaget. 

 

4. – Eventuelt 

Bjørn, nr. 48, foreslog, at medlemmerne tilmeldte flere e-mailadresser fra hvert hus til 

Hvedemailsystemet, da det er konstateret, at ikke alle e-mails når modtageren. 

I løbet af generalforsamlingen noteredes i øvrigt følgende forslag og bemærkninger: 

 Ordet ”løn” til kassereren erstattes af ordet ”vederlag” til kassereren. 

 For så vidt angår skader på murvinger er der grundlag for at placere ansvaret enten hos 
foreningen eller hos de enkelte medlemmer. 

 Kommunen bør kontaktes vedrørende opgaver og ansvar for stisystemet samt vedrørende 
mulighed for at overdrage dele af de grønne arealer til kommunen. 

 Henning Mortensen, nr. 64, og Jørgen Siiger, nr. 79, tilbød at medvirke til kontakten og 
samarbejdet med kommunen. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
Alan Richter Anders Kopping Lene Hesselberg 
Formand Dirigent  Referent 


