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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  

Grundejerforeningen Furesø Haveby  Farum 
 

 

 

Tid Tirsdag den 29-05-2012, kl. 19:30 

Sted Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22 på vejen 

Deltagere Gregers Bisgaard, Hyldevænget 22  tlf. 38 86 00 64/40 42 12 48 
Charlotte Hartvig, Fyrrevænget 13 
Henrik Storm, Rosenvænget 20 
Hans Kiærskou, Hyldevænget 16 
Karl Jensen, Hyldevænget 11 
Henning Kornbo, Birkevænget 33 

Fuldmagt Morten Kofoed, Rosenvænget 17 delegeret til Gregers Bisgaard 

Dagsorden: Vedtægtsændringer i §3 og §10 
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§3 Henning Kornbo stillede spørgsmål til formuleringen  i §3. Bestyrelsen er 
bekendt med at formuleringen godt kan forbedres, men dette vil der ses 
nærmere på, når man alligevel gennemgår vedtægterne og tilretter, så det er 
mere tidssvarende. En opgave bestyrelsen forventer er gennemført inden næste 
generalforsamling.  
 
 
 
Konklusion: Vedtaget 
 
Ny formulering er: 
 
”Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en parcel i Furesø 
Haveby. Ved indtræden i foreningen skal indbetales et indskud, stort kr. 500,00. 
Ved ejerskifte, bort set fra overgang eller overdragelse til ægtefælle eller 
livsarvinger, betales nyt indskud, og det af et medlem indbetalte indskud 
tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. jfr. i øvrigt § 12.  
 
Medlemmer er pligtige til at meddele adresseforandring inden 8 dage efter 
flytning. 
 
Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne sker primært elektronisk (via 
e-mail). Medlemmerne er pligtige til at give bestyrelsen oplysning om e-
mailadresse og ændringer hertil. Medlemmer vil efter særskilt anmodning 
fortsat kunne modtage bestyrelsens meddelelser via post.” 

 
 

For 6 

Imod 1 
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§10 Lidt snak omkring formuleringen men ellers direkte til valg. 
 
Konklusion: Vedtaget 
 
 
Ny formulering er: 
 
”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan (give), 
forandre eller ophæve vedtægtsbestemmelser. 
 
Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel 
(elektronisk eller via post) til hvert enkelt medlem, er uanset det mødte antal 
beslutningsdygtig (jfr. dog § 11). Ved afstemninger gælder simpel 
stemmeflerhed (jfr. dog § 11). Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog 
skal den foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det. I tilfælde af 
stemmelighed er et forslag forkastet.  
 
a) Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned i Farum.  
 
b) Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 1. marts  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det 
fornødent, samt når 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter 
anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når sådan 
begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden for 3 uger fra 
begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75% af rekvirenterne er mødt, kan 
bestyrelsen annullere generalforsamlingen.  
 
Ved indvarsling til generalforsamlinger meddeles dagsordenen.” 
 

For 7 

Imod 0 

 


