
Input fra medlemmer til vedtægtsændringer 
 

1. Hej, 
 
har en enkelt kommentar til 
 
§6: 

Medlemmerne har kun adgang til generalforsamlingen mod forevisning af gyldig 

kvittering for betaling af sidst forfaldne kontingent og ydelse til foreningen. 
 
 
 
Da man ikke længere betaler girokort på posthuse/i banker kan denne øvelse være svær. 
Jeg vil mene at kasserer i forhold til Generalforsamlinger eller lign. foretager et udtræk over 
medlemmer, og hvilke der har betalt. 
Dette må så være gyldigt i forhold til at være stemmeberettiget. 
Hvis medlemmer så har betalt i en "mellemperiode" der ikke er vist på kasserers udtræk, må det 
være det enkelte medlems opgave at finde bevis herfor. 
 
 

Christian Pejstrup 

Sivsangervej 17 
  
@www.cpvejr.dk 
 
Bestyrelsens bemærkning: Det er præcis sådan det er blevet praktiseret i en del år, 
derfor er dette rettet i oplæg til ændringer. 

 

    

 
 

2. Vedr. Ændringsforslag.  Ændre til et medlem kun kan have en fuldmagt med 
begrundelse at såfremt man ønsker ændringer må man møde op. Dette for at 
motivere deltagelse. Ellers er medlemmet ikke nok interesseret i ændringsforslag  

Mvh. 
Dennis Frydenlund  
 
Bestyrelsens bemærkning: Bestyrelsen er enig i at 1 fuldmagt bør være målet, derfor er 
oplægget ændret på dette punkt. 

 

3. Gennemlæst. Alt ok. 
Mvh. Grit Brint 
 

 

 

http://www.cpvejr.dk/


 

4. Lottesminde Grundejerforening    15.maj 2019 

Forslag til ændringer i foreningens vedtægter 

 

5. Hvem kan være medlem af grundejerforeningen. 

Nu: Den hvis navn står på skødet 

Bemærkning: En ægtefælle kan deltage i generalforsamlingen, men er ikke fuldgyldigt medlem da 

vedkomne f.eks. ikke er valgbar til bestyrelsen ect 

Forslag:  

Ejere af de fra I/S Lottesminde ….osv . I Lottesminde Grundejerforening definerer vi ejer som de, 

hvis navn står på skødet samt deres eventuelle ægtefæller. Ethvert medlem er …..osv. 

Bestyrelsens bemærkning: Den der står på skødet der er ejer i juridisk forstand. Ved at 

bruge den tilgang, vil der aldrig være tvivl om ejerforholdet og dermed medlemskabet af 

grundejerforeningen. En ægtefælle kan altid repræsentere ejer ved fuldmagt, 

 

Opbygning af dagsordenen, rækkefølge 

Vi foreslår, at punktet ”Indkomne forslag” placeres før punktet med ”Budget”, idet forslag kan 

have budgetmæssige konsekvenser. 

Indkomne forslag skal offentliggøres på hjemmesiden og i facebookgruppen Lottesminde 

Grundejerforening senest 7 dage for en generalforsamling. 

Bestyrelsens bemærkning: Et budget kan ikke ændres på en generalforsamling. Det 

skal sættes til afstemning og kan evt. afvises, men hvis der skal ændres, skal det ske 

på en ny generalforsamling.  

 

Indkaldelse sendes  

Generalforsamlingen indkaldes…….. .. ved opslag på foreningens hjemmeside, facebook gruppe og 

opslagstavler samt ved mail til medlemmerne og brev til de, der ikke modtager digital post. 

Bestyrelsens bemærkning: Det har altid været praksis, at der sendes mail til alle der har 

oplyst deres mail. Alle andre har modtaget indkaldelse pr. brev. Dette er derfor rettet i 

oplæg til ændringer. 

Fuldmagter  

Hvis vi ønsker, at generalforsamlingen skal være forum for en demokratisk debat, er det vigtigt at 

møde personligt op. Den demokratiske debat kan kortsluttes, hvis det er muligt at dominere 



generalforsamlingen ved hjælp af fuldmagter i stort tal. Derfor foreslå vi, bestyrelsen diskuterer 

om antallet af fuldmagter bør sættes ned fra tre til én eller to? 

Bestyrelsens bemærkning: Bestyrelsen er enig i at 1 fuldmagt bør være målet, derfor er 
oplægget ændret på dette punkt. 

 

Bjørn Sørensen og Karin Kjems 

Løvsangervej 3 

 

6. Modtaget mandag d. 21.9 

 

Jeg ønsker ikke at dette slettes: 

Enhver klager skal, såfremt denne ønsker det, sikres fuld diskretion. 

  Mette Pettersson 

 


