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Grundejerforeningen Dyrekærgård  
3220 Tisvildeleje  
  
  

                 
 

Hellerup den 13. december 2021 
 
 
  
 
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Dyrekærgård.  
  
 
Der indkaldes herved til ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Dyrekærgård 
vedrørende godkendelse af igangsætning af renovering af foreningens veje. Generalforsamlingen, 
der indkaldes i henhold til vedtægternes § 10, afholdes  
 

Lørdag den 8. januar 2022 kl. 10.00.  
  

på Ferie- og kursuscenter Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 
  
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Redegørelse for vejprojektet mv. 
3) Afstemning 
 

Arbejdet med renovering af Rivedalen, en del af Helenevangen og en del af Dyrekærgårdsvej er 
udbudt i licitation og resultatet af licitationen forventes at foreligge i starten af det nye år med henblik 
på generalforsamlingens godkendelse. 

Der henvises endvidere til vedtægternes § 11, hvorefter der til vedtagelse af beslutninger, der går ud 
på bevilling af midler ud over det administrationen nødvendige eller pålæg af yderligere indbetalinger 
fra medlemmerne til foreningen og optagelse af lån, kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer 
er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne 
antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en 
ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyl-
digt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget. 

Resultatet af licitationen og materiale herom vil blive udsendt inden generalforsamlingens afholdelse. 
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Der vil samtidig blive redegjort for vejkontoens størrelse samt i hvilket omfang denne må antages at 
kunne dække udgifterne til renoveringen og eventuelle trafikdæmpende foranstaltninger mv., herun-
der om der eventuelt må blive tale om ekstraordinære bidrag til arbejdets gennemførelse. 

  
Fra kl. 0930 er foreningen vært ved en buffet brunch   
  
 
  

På bestyrelsens vegne  
  

Peter Ladischensky  
Formand  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


