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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

på Hotel Søfryd den 16. april kl. 19.30. 

 
 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

 

2. Vedtægtsændring. 

 

Da nedenstående forslag ikke blev vedtaget med stemmerne fra 2/3 af 

foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling i 2012, skal 

det for at blive vedtages, genbehandles og opnå min. 2/3 af de på denne 

ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer. 

 

Forslaget lyder som følger: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes §4: 

 
Linje 25 :  

”Der er kun en stemme pr. parcel. Der kan stemmes ved fuldmagt.” 

ændres til: 

”Der er kun en stemme pr. parcel. Der kan stemmes med skriftlig 

fuldmagt, idet hver tilstedeværende parcel kun kan møde med 3 

fuldmagter.” 

 

Sidste linje: 

”Der udsendes referat af generalforsamlingen til medlemmerne.” 

 

ændres til: 

”Der skrives referat af generalforsamlingen, som offentliggøres på 

foreningens hjemmeside eller udsendes til medlemmerne.” 

 
Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 



Grundejerforeningen Vestbo 
Jyllinge 

www.vestbo-jyllinge.dk 
bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk 

Jyllinge marts 2013. 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

på Hotel Søfryd den 16. april. 

 
Den ordinære generalforsamling indledes umildbart efter afslutningen 

af den ekstraordinære generalforsamling. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 
 

3. Godkendelse af regnskab for 2012. Vedlagt indkaldelsen. 
 

4. Godkendelse af budget og kontingent for 2013.  

 
5. Indkommende forslag: 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
sendes til formanden Bent Fauerholm Christensen, Finnjollevej 32, 

senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 

6. Valg til bestyrelsen:     Følgende er på valg for 2 år: 
a. Valg af formand, Bent F. Christensen, ønsker ikke genvalg. 

b. Valg af menigt medlem, Thomas Ullner, ønsker ikke genvalg. 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleant:  Vælges for 1 år. 
 

8. Valg af revisor:  Vælges for 2 år.  
 Hans Erik Lund, villig til genvalg. 

 

9. Evt. 
 

 
Slutteligt bydes som de foregående år på et let traktement. 

 
Referat fra Generalforsamlingen omdeles ikke, men offentliggøres på 

foreningens hjemmeside, senest 15. maj 2013. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
 




