
Grundejerforeningen Vestbo 

         Jyllinge, april 2017 

 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 

på Hotel Søfryd, mandag den 24. april, kl. 19.00 
(bemærk nyt tidspunkt, i mange år var det kl. 19.30) 

[umiddelbart efter er der Ordinær Generalforsamling, se næste side] 

 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  
 

2. Vedtægtsændringer. 
 

Idet nedenstående forslag ikke blev vedtaget med stemmerne fra 2/3 af 
foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling i 2016, skal det 

for at blive vedtaget, genbehandles og opnå minimum 2/3 af de på denne 
ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer, uanset antallet af 

fremmødt medlemmer. Forslaget lyder: 

 

Forslag til ændring i vedtægternes §4 om beslutninger af særlig karakter, 
frist for fremsendelse af forslag og offentliggørelse af alle forslag:  

Del 1: Nuværende formulering: 

§4, stk. 11: ”Beslutninger af særlig karakter er: 
                  Ændringer af foreningens vedtægter. 
                  Bevillinger af midler ud over det til administrationen nødvendige. 

                  Pålæg af yderligere indskud fra medlemmer og optagelse af lån.” 

Formuleringen foreslås ændret, således at ”Bevillinger af midler ud over det til 

administrationen nødvendige” udgår fra listen of beslutninger af særlig karakter: 

§4, stk. 11: ”Beslutninger af særlig karakter er: 
                  Ændringer af foreningens vedtægter. 
                  Pålæg af yderligere indskud fra medlemmer og optagelse af lån.” 

Del 2: Nuværende formulering: 

§4, stk. 4: ”Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt sendes til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen” 

Formuleringen foreslås ændret, så alle forslag er kendt til generalforsamlingen: 

§4, stk. 4: ”Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar. Bestyrelsen kan fremsætte 

forslag indtil generalforsamlingen indkaldes. Samtlige forslag skal være udsendt til 
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der kan på 
generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til de fremsendte forslag.”  

 

Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  

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



Grundejerforeningen Vestbo 

         Jyllinge, april 2017 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

på Hotel Søfryd, mandag den 24. april 2017 
Den ordinære generalforsamling indledes umiddelbart efter afslutningen af 

den ekstraordinære generalforsamling 
 

Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 

4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 
Der er i år ingen forslag fra bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden Theodor Nissen, 
Finnjollevej 26, i hænde senest den 19. april. 

6. Valg til bestyrelse: Følgende er på valg for 2 år: 

a. Valg af formand, Theodor Nissen (modtager genvalg) 
b. Valg af menigt medlem, Anne Marie Karsten (modtager genvalg) 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: Vælges for 1 år 

8. Valg af revisor: Vælges for 2 år, Hans Erik Lund (modtager genvalg) 

9. Valg af revisorsuppleant: Vælges for 1 år 

    10. Eventuelt.  

 

Generalforsamlingen efterfølges af et indlæg, hvor Poul Boelt fortæller om 

Frederikssund Museum og den aktuelle udstilling Menneske og Fjord. Poul viser 
billeder og fortæller om arbejdet med at arrangere denne udstilling, der er meget 
relevant for Jyllinge – og interessant nu vi ikke længere har vores eget Fjordmuseum. 

 

 

 

 

 

 

Slutteligt bydes der som de foregående år på et let traktement. 

Referat fra Generalforsamlingen omdeles ikke, men offentliggøres på foreningens 
hjemmeside, senest den 24. maj 2017. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen     

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





Grundejerforeningen Vestbo 

Indtægter Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Kontingent -                    57.600              -                    

Renter -                    - -                    

Adm. Indtægter -                    - -                    

Indtægter i alt -                    57.600             -                   

Udgifter

Generalforsamling 10.000             10.000              10.000             

Møder 3.500               3.500                3.500               

Gaver 800                  800                   800                  

Vederlag, Form, Kass. Sek. 4.500               4.500                4.500               

Adm. Udgifter 2.000               2.000                2.000               

Kontingent/Gebyrer 1.000                1.000                1.000               

Sydstrand 2.500               2.500                2.500               

Juridisk bistand 5.000               5.000                5.000               

Hjemmeside 500                   500                   500                  

Udgifter i alt 29.800             29.800              29.800             




