
Referat	  af	  den	  ekstraordinære	  generalforsamling	  for	  Grundejerforeningen	  Mariehøj	  06/10-‐2010	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Bo	  Axelsen	  blev	  foreslået	  og	  valgt.	  Søren	  Boy	  Holst	  meldte	  sig	  frivilligt	  som	  referent.	  
Dirigenten	  konstaterer	  at	  indkaldelsen	  er	  udsendt	  rettidigt,	  men	  at	  forsamlingen	  ikke	  er	  
beslutningsdygtig	  jvf.	  vedtægterne,	  da	  der	  kræves	  at	  mindst	  halvdelen	  af	  medlemmerne	  er	  
repræsenteret	  til	  den	  første	  ekstraordinære	  generalforsamling.	  14	  parceller	  fremmødte	  ud	  
af	  113.	  

2. Nye	  vedtægtsforslag	  for	  Grundejerforeningen	  Mariehøj	  
Formanden	  gennemgik	  de	  nye	  forslag	  til	  vedtægter	  med	  PowerPoint	  præsentation	  og	  
forklarede	  de	  overordnede	  ændringer	  i	  forhold	  til	  eksisterende	  vedtægter.	  Efterfølgende	  
blev	  forslaget	  gennemgået	  fra	  paragraf	  1	  til	  15,	  hvor	  medlemmerne	  kom	  med	  
ændringsforslag	  og	  tilpasninger	  undervejs.	  
§2	  stk.	  1:	  Matrikel	  numre	  flyttes	  til	  §3	  stk.	  1	  hvor	  det	  passer	  bedre	  ind.	  
§3	  stk.	  1:	  Omformuleres	  til	  overtagelsesdagen	  i	  stedet	  for	  tidspunkt	  for	  underskrift.	  
Medlemmer	  hæfter	  ikke	  personligt	  for	  foreningens	  gæld,	  udgår.	  
§3	  stk.	  3+4:	  Lægges	  sammen	  under	  1	  pkt.	  
§3	  stk.	  6:	  Udgår.	  
§3	  stk.	  7:	  Er	  forpligtet	  til,	  ændres	  til	  har	  mulighed	  for.	  
§4	  stk.	  3:	  Ændres	  til,	  foreningens	  udgifter	  til	  opfyldelse	  af	  foreningens	  formål,	  deles	  ligeligt	  
uanset	  den	  enkelte	  parcels	  størrelse	  og	  facadelængde.	  
§6	  stk.	  4:	  Tilføjes,	  hvert	  medlem	  har	  1	  stemme	  til	  rådighed.	  
§6	  stk.	  5C:	  Ændres	  til,	  fuldmagt	  skal	  specificeres	  til	  dagsordenens	  punkter.	  
§15	  stk.	  2:	  Ultimo	  februar	  ændres	  til	  medio	  februar	  af	  hensyn	  til	  frist	  for	  udsendelse	  af	  
indkaldelse	  til	  den	  ordinære	  generalforsamling.	  
Efter	  gennemgangen	  og	  tilføjelsen	  af	  forsamlingens	  ændringsforslag,	  blev	  der	  foretaget	  en	  
vejledende	  afstemning.	  10	  stemte	  for	  forslaget,	  2	  stemte	  imod	  og	  2	  stemte	  ikke.	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  indkaldes	  der	  til	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  den	  
27/10-‐2010	  kl.19.00	  på	  Korsagergård,	  hvor	  der	  jvf.	  vedtægterne	  kræves	  2/3	  stemmeflertal	  
for	  at	  vedtage	  forslaget,	  uanset	  antal	  fremmødte	  medlemmer.	  
	  

Mødet	  blev	  hævet	  kl.	  21.10	  

	  

Vallensbæk,	  den	  07.	  oktober	  2010	  

	  

	  

Bo	  Axelsen	  

Dirigent	  

	  

Uni	  Bull	  

Bestyrelsesformand	  

	  

Søren	  Boy	  Holst	  

Referent


