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Tirsdag d. t7. maj 2022, kl. 19:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge med CVR nr.30222458 med følgende punkter på dagsordenen:

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter

3 Eventuelt

Ad pK. 1 - valg af dirigent

Efter velkomst ved bestyrelsesformand Keld Madsen gav denne ordet til foreningens kasserer, Torben

Helmer, som på bestyrelsens vegne foreslog valg af Keld Madsen som dirigent. Da der ikke blev bragt

andre kandidater i spil, blev Keld Madsen enstemmigt valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for dirigenthvervet og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt

indkaldt og beslutningsdygtig i forhold til den foreliggende dagsorden og grundejerforeningen Det ny

Jyllinges vedtægter, hvor dirigenten saerligt fremhævede kravet i vedtægternes § 11 om afholdelse af

ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse af vedtægtsændringer inden 1 måned fra

"foreløbig godkendelse" og det generelle indkaldelsesvarsel på 14 dage.

På foranledning af dirigenten oplyste Connie Michelsen fra bes§relsen, at der i alt var fremmødt 14

medlemmer af foreningen, svarende lil ca. 2,8%o af foreningens samlede medlemstal, oB at der var

meddelt fuldmagt fra 7 ikke-fremmødte medlemmer, svarende til ca. L,4o/o af foreningens samlede

medlemstal. I alt var der således repræsenteret2L medlemmer af foreningen, svarende til ca. 4,2% af

foreningens samlede medlemstal.

Dirigenten konstaterede herefter, at der var et fornødent antal medlemmer til stede på

generalforsamlingen til gennemførelse af alle beslutninger i forhold til den foreliggende dagsorden jf.

vedtægternes § 11, idei de under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag til vedtægtsændringer allerede

havde opnået enstemmig godkendelse på den ordinære generalforsamling afholdt2L.O4.2O22; men

uden at kunne godkendes endeligt grundet fremmøde under 2/3 af foreningens samlede medlemmer.

Dirigenten gav herefter ordet til foreningens kasserer, Torben Helmer

Ad pkt. 2 - bestyrelsens forslag tilændring af foreningens vedtægter

Torben Helmer gennemgik- ikke mindst af hensyn til de af de fremmødte, som ikke deltog på den

ordinære generalforsamling i april - bestyrelsens motivation for at ændre på vedtægterne i en

detaljeringsgrad lidt ud over indkaldelsen. Vedtægtsændringerne kan rubriceres under nedenstående

overskrifter:

ikke mindst selskabslovens standardbestemmelser, herunder:

o Varsler (primært § 8 og 5 91

o Ordlyd vedrørende beslutninger, som kræver kvalificeret flertal, herunder ikke mindst

vedtægtsændringer (§ 11)
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o Fjernelse af mulighed for at lønne kasserer (§12, sidste afsnit)

o Skærpelse af tegningsret (§14)

o Begrænsning af hæftelse (ny § 15 - med effekt for nummerering af efterfølgende
paragraffer)

o Fjernelse af eneprokura til bankkonti (nuvær. § 17 (§ 18 i forslag til ny vedtægter))

o Anmeldelseskrav til generalforsamlinger (§ 10)

Selvom vedtægtsændringerne efter bestyrelsens opfattelse er velbegrundede og sikrer foreningens og

medlemmernes økonomiske position bedst muligt - samtidigt med, at gældende praksis stadfæstes i

vedtægterne - og som sådan er 'straight forward', bad Torben Helmer forsamlingen om at være

opmaerksomme på, at -det af praktiske årsager begrundede anmeldelseskrav for deltagelse på

generalforsamlinger også vil gælde for medlemmer, der måtte ønske at stemme via fuldmagt.

For god ordens skyld bekræftede Torben Helmer, at ønsket fra et par af medlemmerne, som deltog på

den ordinære generalforsamling i april, om en tydeliggørelse af en formulering i § 11, første punktum,

ved at tilføje "udover kontingent", således teksten bliver: "Tilvedtagelse of beslutninger, der går ud på

forondring af foreningens vedtægter, pålæg of yderligere indbetoling udover kontingent fro
medlemmerne til foreningen eller optogelse of lån...', var inkorporeret iforslaget til
vedtægtsændringer som lovet, idet denne redaktionelle tilpasning vil sikre mod misforståelser og deraf

følgende, unødige diskussioner. Samtidigt blev det bekræftet, at forslagene til vedtægtsændringer

ellers er uændrede ift. de forslag til vedtægtsændringer, som opnåede enstemmig godkendelse i april,

Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til forslaget om vedtægtsændringer, spurgte

dirigenten, om det samlede forslag til vedtægtsændringer kunne godkendes af forsamlingen - eller om

forsamlingen ønskede afstemning om de enkelte delændringer. Der var ingen pnsker om

delafstemning, hvorefter dirigenten bad forsamlingen stemme om det samlede forslag.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de repræsenterede medlemmer, hvorefter dirigenten i henhold

til vedtægterne konstaterede, at vedtægtsændringerne nu var endeligt vedtaget.

Adpkt.3-eventuelt

Der var ikke anmeldt punkter under eventuelt; men flere af de fremmødte medlemmer udtrykte ønske

om, at bestyrelsen ville arbejde aktivt for Øgning af antallet af hjertestartere i foreningens område.

Bestyrelsen lovede at tage dette emne op som separat arbejdspunkt.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, takkede dirigenten de fremmødte medlemmer for
deres deltagelse i generalforsamlingen, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Således forløbet på generalforsamlingen d. L7.O5.2O22

Dirigent
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