
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen ”Fursundparken”
lørdag d. 3. oktober 2020 i Åsted Forsamlingshus, ”Åstedet”

Antal deltagere på den ekstraordinære generalforsamling: 33 personer

(26 stemmeberettigede grundejere og 14 fuldmagtsgivere repræsenteret – i alt 40 stemmer)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Vedtægtsændringer. Forslag fra bestyrelsen
4. Evt.

1. Ivar Ulrich, Livøvej 72 valgt

2. Charlotte Klysner, Livøvej 30 og Svend Erik Ebbesen, Livøvej 12 valgt

3. John: Gennemgik de tilrettede vedtægtsændringer paragraf for paragraf. Ligeledes blev der 
holdt afstemning for hvert enkelt paragraf, som måtte indeholde ændringer i bestyrelsens 
nye forslag til vedtægtsændringer.

John gav et eksempel på, hvorfor bestyrelsen ønsker paragraf 14 ændret til 2 fuldmagter: 
Teoretisk set kan bestyrelsen efter de gamle vedtægter med interesse i et bestemt anliggende,
møde op med 9 x 5 = 45 stemmer inkl. fuldmagter og dermed have en stor del af 
stemmemajoriteten, hvilket bestyrelsen ikke finder demokratisk. 

Paragraf 14 gav anledning til denne debat.
Svend Erik Ebbesen: Ville vide hvorfor bestyrelsens forslag lød på 2 fuldmagter. Hans 
forslag var 3 fuldmagter med den begrundelse, at hvis man var imod et forslag, kunne det 
være sværere at finde ligemænd. 
John: Du kan jo forlange at fuldmagtshaveren stemmer imod. 
Knud: Hensigten med en fuldmagt er at øge muligheden for indflydelse, hvis man er 
forhindret i at møde op.
Bente Madsen: Hvis man er så meget imod et forslag, må man møde personligt op – det er 
ok med 2 fuldmagter.
Pia Volsgaard: Det er et fint forslag bestyrelsen er kommet med og ok med 2 fuldmagter.
Bente Madsen: Finder det gamle afsnit i paragraf 14 mere demokratisk, da der her 
forlanges at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og afgiver stemme, og at 
beslutningen træffes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, må der 
en ekstraordinær generalforsamling til.
Ivar: Ifølge paragraf 12 i vedtægterne kan mindst 1/3 af medlemmerne fremsætte ønske om 
indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
John: Finder det meget besværligt at ændre små ikke tidsvarende ting i vedtægterne, da man
er forberedt på, at der givetvis skal en ekstraordinær generalforsamling til.
Svend Erik Ebbesen: Finder det mest demokratisk at forslag til vedtægtsændringer går 
videre til en ekstraordinær generalforsamling.



Ivar: Ville gerne vide om forslaget i paragraf 16, skulle forstås på den måde at en evt. 
indgivet retssag for domstolene ikke ville få opsættende virkning, så længe retssagen var 
under behandling.
John: Det er korrekt

 Anni Bækmand forlangte skriftlig afstemning til paragraf 14.

Afstemningen for paragraf 14 viste: 30 ja stemmer, 7 nej stemmer og 3 blanke stemmer.
Øvrige ændrede paragraffer i vedtægtsændringerne blev afstemt med håndsoprækning, 
såfremt man stemte imod forslaget, hvilket ikke på noget tidspunkt var tilfældet.

Dermed blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget.

4. Evt.:  Ikke flere bemærkninger til vedtægtsændringerne.

Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling og John takkede for det 
fine fremmøde.
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