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GRUNDEJERFORENINGEN 
”FUGLEVANGEN” 
www.fuglevangen.dk 

12. juni 2011 

 

 

REFERAT 

Ekstraordinær generalforsamling mandag, den 6. juni 2011 kl. 19.30 

i Medborgerhuset 

 

Formanden, Povl Erik Jensen, bød velkommen til udtrykte sin glæde over de mange fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 

Povl Erik Jensen foreslog Ib Sørensen, Sneppevej 4. Ib Sørensen blev valgt som dirigent, takkede for 
valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Behandling af forslag til ændringer af vedtægternes §§ 2, 5, 6, 8, 9, 14, 16 som vedtaget 

på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2011. Forslagene blev vedtaget på den 

ordinære generalforsamling med undtagelse af § 7, der derfor ikke er til behandling 
Der blev gjort opmærksom på, at ændring af § 1 manglede i dagsordenen. 
 
§§ 1, 6, 8 og 16 ændres alene fra Græsted- Gilleleje kommune til Gribskov kommune. Forslagene 
blev godkendt. 
 
§ 2, 1. afsnit ”nuværende og kommende ” erstattes med ”ejerne”. Forslaget blev godkendt. 
§ 2, 2. afsnit udgår. Forslaget blev godkendt. 
 
§ 5, sidste punktum udgår og erstattes med ”Hvis sælgers meddelelse om ejerskiftet sker mere end 2 

måneder efter ejerskiftet, kan foreningen opkræve et ekspeditionsgebyr på op til 1.000 kr. Forslaget 
blev godkendt med 3 stemmer imod.  
 
§ 9, andet punktum: Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside og 

opslag i foreningens udhængsskab med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, 
budget og regnskab. Forslaget blev vedtaget. Efter den forudgående diskussion om, at det burde 
være indføjet i vedtægterne, at medlemmer kunne tilmelde sig en liste til postudsendelse, stillede 
formanden sig positiv over for senere at foreslå en sådan ændring.  
 
§9, punkt 1a, Godkendelse af sidste års generalforsamlingsreferat, udgår. Forslaget blev godkendt. 
 
§9, sidste afsnit: Forslag, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal være indgivet 
skriftligt til bestyrelsen senest den 15. marts. Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på foreningens 
hjemmeside og i foreningens udhængsskab sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 
Referat ophænges i foreningens udhængsskab og lægges ud på foreningens hjemmeside ca. 1 måned 
efter generalforsamlingen. Forslaget blev godkendt.  
 
§ 14, 2. afsnit: Foreningens regnskab går fra 1.1.-31.12. Der udarbejdes et driftsregnskab og en 
status. Disse underskrives af den samlede bestyrelse og fremsendes til revisorerne senest den 15.2 
og skal af disse være revideret senest 15.3., således at regnskabet med revisorernes påtegning kan 
offentliggøres til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Forslaget blev 
godkendt.  
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Povl Erik Jensen afsluttede den ekstraordinære generalforsamling med, at de reviderede vedtægter 
ville blive renskrevet, og at de medlemmer, der ønskede det, ville få materialer tilsendt enten via 
mail, hjemmeside eller med post. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Mødet hævet kl. 20.10. 
 
 
 
 
 
 
Dronningmølle, den     juni 2011 
 
 
 
__________________________________ ______________________________________ 
Ib Sørensen - dirigent   Britta Juel Jonathanson - referent 
 


