
 

 

Øllekolle Grundejerforening ved Tisvilde Strand 
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af 

ordensregler og vedtægtsændringer. 
 

Søndag den 15. august 2021 kl. 13.00 i Idrætshusets store lokale, Tisvilde By-
gade 35. 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

Svend Dueholm (formand) bød velkommen. Deltagerliste blev rundsendt og deltagere per par-
cel registreret. 
Kirsten Pryds blev valgt som dirigent. 
Henning Pedersen blev valgt som stemmetæller. 
Peter Stig-Nielsen blev valgt som referent. 

 
2. Valg af kasserer. 

Henning Pedersen ønsker at afgå som kasserer, såfremt det er muligt at finde en anden kandidat 
til posten. 
Bestyrelsen foreslår, at Helle Gammelgaard, Stokkevej 15, vælges som ny kasserer. 
Helle blev enstemmigt valgt som ny kasserer med applaus, og afløser Henning per dags dato. 

 
3.    Bestyrelsens nye forslag til ordensregler.  
- Formanden gennemgik det nye forslag til ordensregler. 
- Spørgsmål til bestyrelsens nye forslag til ordensregler. Spørgsmålene blev besvaret af for-

manden. Spørgsmålene omhandlede bl.a. parkeringspladser på egen matrikel, skraldespande 
i rabatten, samt vejforhold. Der kom ikke emner frem, som fremadrettet kan få indflydelse 
på ordensreglerne. 

 
Afstemning: Der kræves flertal blandt de fremmødte for at forslaget kan vedtages. 
Resultat af afstemningen (42 stemmeberettigede til stede): 42 stemmer JA. Ingen stemmer 
NEJ. Ordensreglerne blev hermed vedtaget. 

 
4.   Bestyrelsens forslag til tilføjelse i vedtægterne. 

Der tilføjes følgende i vedtægterne: 
- §3.10 Medlemmet forpligter sig til at betale årligt bidrag til foreningens vejbidragskonto via 

den automatiserede opkrævning foreningen er tilknyttet. 
- §3.11 Medlemmet skal efterleve de gældende ordensregler. 

 
Afstemning: Der kræves 2/3 flertal for at forslaget kan vedtages. Er der under halvdelen af 
medlemmerne til stede, kan vedtægterne dog kun ændres ved en supplerende ekstraordinær ge-
neralforsamling, jf. vedtægternes §4.8. 
 
Foreningen har 96 medlemmer. 
 
Resultat af afstemningen (41 stemmeberettigede til stede): 40 stemmer JA. 1 undlader at 
stemme. 
 



 

 

Da antal af stemmeberettigede (41) er under halvdelen af foreningens medlemsantal på 96, er 
afstemningen ikke gyldig jf. vedtægternes §4.8.  
En gyldig afstemning må derfor afvente afstemning på en ny ekstraordinær generalforsamling.  
 
Bernhard Posner, der deltog i mødet på vegne af Eva Posner, Toftevej 4, anfægtede lovlighe-
den af det næste ekstraordinære generalforsamlingsmøde indkaldt til den 15.08.2021 kl 14:15, 
idet der var indkaldt til 2 ekstraordinære generalforsamlinger til afholdelse på samme dag. 
Bernhard Posner gav i den forbindelse udtryk for, at dirigenten efter hans opfattelse vil kunne 
stævnes, såfremt begge ekstraordinære generalforsamlinger afholdes som indkaldt. 
 
Bestyrelsen var ikke enig i det anfægtede, og var af den opfattelse at næste ekstraordinære 
møde kl. 14.15 var indkaldt i henhold til ordlyden i Vedtægternes §4.8.  

 
Mødet afsluttes kl. 14.05 

 
Med venlig hilsen 

Peter Stig-Nielsen 


