
Forslag til ændring af §11  

Forslag til ændring af § 11 – vedtagelse af forslag 

 
Formål med vedtægtsændringen: 

Bestyrelsen har de sidste mange år oplevet forslag fra beboere og 

bestyrelse, der ikke har været mulige, at vedtage pga at § 11 kræver, at 

mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede(husstande) stemmer for. 

Til vores generalforsamlinger deltager mellem 30-45 huse inkl. fuldmagter 

og til trods for, at flertallet til generalforsamlingen stemmer for et 

forslag, kan det ikke vedtages, fordi der enten er nogle nej stemmer 

eller at der ikke er nok stemmeberettigede fremmødt til 

generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen foreslår derfor, at et forslag vedtages ved, at mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer (dem der er til generalforsamlingen inkl. fuldmagter) 

stemmer for. 

 

I forbindelse med forslag, der indebærer en forpligtelse/omkostning på 

max. 50.000 kr. foreslår bestyrelsen, at det vedtages ved simpelt flertal 

af de afgivne stemmer. 

 

Bestyrelsen har lyttet til beboernes ønsker på sidste ordinære 

generalforsamling om, at sende indkaldelse og forslag ud i bedre tid, så 

at alle beboere har mulighed for, at nærlæse forslag og deltage til 

generalforsamlingen. Dette har bestyrelsen forslåede i ændringen til §8 + 

9 (Se forlag til ændringen af § 8 + §9) 

 

Beboere der ønsker at gøre deres indflydelse og stemme gældende i 

Hvedevænget, har ved ændring af § 11 mulighed for at gøre det, ved at 

møde op eller afgive fuldmagt til generalforsamlingerne. 

 

Forlaget er blevet delt op i a og b, for at gøre paragraffen mere 

overskuelig. 

 

 

 

§11 (Vedtægt i dag – det område, der ønskes ændret, er markeret med 

gult) 

Til vedtagelse på en generalforsamling af forslag, der går ud på 

anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, 

ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen 

nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og 

optagelse af lån, kræves at det enkelte forslag vedtages med mindst 

2/3 af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af samtlige 

stemmeberettigede.  

Såfremt et forslag indebærer en forpligtelse/omkostning for 

grundejerforeningen på op til og med kr. 50.000, kan det vedtages ved 

simpelt flertal af de afgivne stemmer under forudsætning af, at alle 

de på én og samme generalforsamling stillede forslag – af samme art 

og emne – maksimalt indebærer en forpligtelse/omkostning på kr. 

50.000. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves dog, at mindst 25% 

af samtlige stemmeberettigede stemmer for.  

 

 

 



Forslag til ændring af §11  

Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter overfor trediemand kan 

kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.  

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om 

bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg 

af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, 

er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens 

medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af 

generalforsamlingens beslutning. 

 

 

Forslag til ændring (Markeret med gult) 

§11 

Til vedtagelse på en generalforsamling af forslag, der går ud på 

anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, 

ordensreglement, bevilling af midler, udover det til administrationen 

nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og 

optagelse af lån, kræves at det enkelte forslag vedtages med mindst 

2/3 af de afgivne stemmer. 

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig beslutning om 

bevilling af midler udover det til foreningens drift nødvendige, 

pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af 

lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens 

medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af 

generalforsamlingens beslutning. 

a) Såfremt et forslag indebærer en forpligtelse/omkostning for 

grundejerforeningen på op til og med kr. 50.000, kan det 

vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer under 

forudsætning af, at alle de på én og samme generalforsamling 

stillede forslag – af samme art og emne – maksimalt indebærer en 

forpligtelse/omkostning på kr. 50.000. 

b) Bestemmelserne i§5 og §6 om, at medlemmerne ikke hæfter overfor 
trediemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige 

medlemmer.  

 

 


