
 
 

Grundejerforeningen  
Elgårdsminde Syd 
 

Til:  

Grundejere i Elgårdsminde Syd. 

 

Efterfølgende til: 

Favrskov kommune 

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.  

 

torsdag d. 16. december kl. 19.30 hos Peter Sahl, Elgårdsminde 19. 

 

Baggrund for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: 

Mandag d. 22. november 2010 var der generalforsamling i Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. 

Referat fra generalforsamlingen vil blive udsendt senere. 

 

På generalforsamlingen var der fremsat et forslag til vedtægtsændring (se bilag). Samtlige 

fremmødte samt to brevstemmer stemte for vedtægtsændringen, men ændringen blev ikke vedtaget, 

da dette kræver, at mindst 2/3 af husstandene er repræsenteret, hvilket ikke var tilfældet.  

 

For herefter at få vedtaget eller forkastet forslaget til vedtægtsændring indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, som skal være afholdt inden for en måned fra den ordinære generalforsamling.  

 

En vedtagelse af vedtægtsændringen vil kræve, at 2/3 af de fremmødte på den ekstraordinære 

generalforsamling stemmer for ændringen, men der er ikke på den ekstraordinære 

generalforsamling krav til antal fremmødte grundejere. 

 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Behandling af forslag til vedtægtsændring, se bilag. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 
Birgitte Amstrup Jeppesen 

Formand, Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd 

 

 

Bilag: Forslag til vedtægtsændring vedlagt. 

 

Reference: Vedtægter for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd kan findes på 

www.elgaardsmindesyd.dk 

http://www.elgaardsmindesyd.dk/


 
 

Grundejerforeningen  
Elgårdsminde Syd 
 

Bilag  

 

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre en vedtægt i ”Vedtægter for Grundejerforeningen 

Elgårdsminde Syd”. 

 

Det drejer sig om: 

  

§ 18 stk. 3. Bestyrelsen skal sammensættes af minimum to medlemmer fra hver af de to stikveje B 

og C. Dette gælder dog ikke ved afgang af bestyrelsesmedlemmer og ved tiltrædelse af 

suppleanter. 

 

Vi stiller forslag om at denne bliver ændret til: 

 

§ 18 stk. 3. Bestyrelsen skal som udgangspunkt ved hvert valg sammensættes af minimum to 

medlemmer fra hver af de to stikveje B og C. Hvis ikke dette er muligt, kan dette nedsættes til 

minimum et medlem fra hver af de to stikveje B og C. Dette gælder dog ikke ved afgang af 

bestyrelsesmedlemmer og ved tiltrædelse af suppleanter. 

 

Årsagen til at bestyrelsen stiller ovenstående forslag er, at det har været svært at hverve det rette 

antal medlemmer fra hver stikvej gennem flere år. 

 

Vedtægtsændringen vil gøre arbejdet lidt mere smidigt og vi vil forhåbentligt få medlemmer ind i 

bestyrelsen, der har lyst til at gøre en indsats i nogle år, frem for medlemmer, der føler sig tvunget 

ind til opgaven. 

 

En eventuel vedtægtsændring kræver efterfølgende byrådets samtykke. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Birgitte Amstrup Jeppesen 

 

 


