
Forslag fra bestyrelsen 
 
 
 

Forslag til vedtægtsændring § 6.05 

 
§ 6.05. Nuværende formulering:  
 Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden. Samtidig med indkaldelse skal den 

fuldstændige ordlyd af ethvert forslag fra medlemmer, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse gøres tilgængelig for medlemmerne. Forslagsstillere 
skal være tilstede på generalforsamlingen og motivere Deres forslag. I modsat fald 
kan forslaget ikke behandles. 

  
 
Forslag til ændring af § 6.05:  
 Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden. Samtidig med indkaldelse skal den 

fuldstændige ordlyd af ethvert forslag fra medlemmer, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens 
webside. Forslagsstillere skal være tilstede på generalforsamlingen og motivere Deres 
forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.  

 

 

 

Forslag til vedtægtsændring § 6.11 

 
§ 6.11. Nuværende formulering:  
 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der 

underskrives af dirigenten og formanden. Senest 1 måned efter generalforsamlingens 
afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.  

 
Forslag til ændring af § 6.11:  
 Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der 

underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Senest 1 måned efter generalforsamlingens 
afholdelse skal referatet være tilgængeligt for alle medlemmer på foreningens 
webside.  

 
 
 
Forslag til vedtægtsændring § 8.03 

 
§ 8.03. Nuværende formulering:  

Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. februar og skal af denne 

være revideret så tids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til 

medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. 

  
Forslag til ændring af § 8.03:   

Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. februar og skal af  

denne være revideret så tids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan 

være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside, samtidig med 

udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling. 
  
 



 
Forslag om rettelser/opdateringer af vedtægter 

 
Bestyrelsen forslår at følgende rettelser foretages i vedtægterne: 
 
§ 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. Frederikssund Kommune 
 
§ 4.02. Medlemsbidraget, der skal være tilstrækkeligt til at dække foreningens forpligtelser, 

pålignes hvert medlem med 1/164  1/157 og hovedejendommen med resten, idet der 
forventes at være 164  157 medlemmer, når hovedejendommen er fuldt udstykket. 
Såfremt hovedejendommen måtte blive udstykket i et mindre eller større antal 
parceller formindskes henholdsvis forhøjes ovennævnte brøk.  

 
 (Når nr. 47 og 49 bliver udmatrikuleret vil bestyrelsen automatisk gå ind og rette 

dette tal igen, så der står det endelige tal) 
 
§ 6.01. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Alle 

generalforsamlinger skal afholdes i Jægerspris Kommune. Frederikssund Kommune 
 
6.07. Såfremt generalforsamlingen undlader at fastsætte medlemsbidrag eller undlader at 

vælge bestyrelsesmedlemmer eller revisor, har Jægerspris Kommunalbestyrelse  
Frederikssunds Kommunalbestyrelse ret til på egen hånd at fastsætte medlemsbidrag 
og vælge bestyrelsesmedlemmer, kasserer og revisor. Til brug herfor kan Jægerspris 
Kommunalbestyrelse Frederikssunds Kommunalbestyrelse forlange alle nødvendige 
dokumenter udleveret og alle nødvendige oplysninger meddelt. De således valgte 
bestyrelsesmedlemmer, kasserer og revisor behøves ikke udpeget mellem foreningens 
medlemmer.  

 


