
Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer i vedtægter på GF 
2019 
(rød=sletninger, blå=tilføjelser, grøn=bemærkninger, som ikke skal med i vedtægterne) 

 
Forslag 1: 
§ 1 

Foreningens navn er “Dværgehøjens Grundejerforening”    Den er beliggende i Kårup-

Ordrup, Fårevejle, Odsherred Kommune. Den omfatter grundejere på Rørmosegårds 

udstykning og nærliggende områder, der har interesser fælles angående vej, ledningsanlæg, 

fællesarealer o. lign. 

 

Ændres til: 

Foreningens navn er “Dværgehøjens Grundejerforening”    Den er beliggende i Kårup-

Odrup, Fårevejle, Odsherred Kommune. Den omfatter grundejere på Rørmosegårds 

udstykning og nærliggende områder, der har interesser fælles angående vej, ledningsanlæg, 

fællesarealer o. lign. Den blev stiftet 5. oktober 1969.  Den omfatter følgende veje og 

matrikler: Stihøjvej 53-69, Stihøjvej 26-46, Elverstien 1-15, Elverstien 2-12, Troldestien 1-

17, Troldestien 2-12, Dværgestien 1-13, Dværgestien 2-12, Rørmosen 1-35, Rørmosen 2-62, 

Der er interessefællesskab angående ledningsanlæg, fællesarealer, veje og lignende. Alle 

grundejere er forpligtiget til at være medlem af grundejerforeningen.  Nye medlemmer vil 

modtage generel info om foreningen i et velkomstbrev/-mail.  

 

Motivation:  

Der er mange der ikke ved hvad Rørmosegårds udstykning og nærliggende områder 

indebærer. 

 

Forslag 2: 
§ 8 

Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december. Kontingentet forfalder 1. juli januar. Er det ikke 

betalt senest 1 måned efter påkrav, vil der blive opkræves et tillæg på kr.75,-. Desuden mister 

restanten stemmeretten ved den efterfølgende generalforsamling. Kontingentrestanter fritages ikke 

for nogen art af medlemsforpligtelser. Der skal foretages revision mindst en gang årligt, og der skal 

gives formanden oplysning om regnskabets stilling. 

 

Motivation: Betalingen bør følge regnskabsåret. Desuden gøres et forsøge på at indhente evt. 

betaling på større arbejdsopgaver, som betales i løbet af året. 

 

 

 



FORSLAG 3: 

 

§ 9 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes senest 1. maj. Dog fortrækkes den lagt første søndag efter påske. Medlemmerne 

indkaldes med mindst 28 dages varsel via e-mail eller brev, og offentliggøres samtidig på 

foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, 

budget for året samt indkomne forslag. Medlemmer kan dog efter anmodning til bestyrelsen 

få tilsendt generalforsamlingsmaterialet pr brev. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 

Valg af dirigent 

Beretning og referat 

Regnskab 

Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag 

Budget samt fastsættelse af kontingent 

Valg 

Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen inden 31. januar enten 

via e-mail eller pr. brev for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling. 

Ændringsforslag til de indkomne forslag, som er offentliggjort sammen med indkaldelsen, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, via e-mail eller pr 

brev. Ændringsforslagene offentliggøres herefter til medlemmerne senest 8 dage før 

generalforsamlingen på hjemmesiden. Forslagsstilleren kan selv, eller ved dennes 

stedfortræder, begrunde forslaget/forslagene 

 

Ændres til: (tekst i grøn er forklarende tekst, som ikke skal med ind i vedtægterne): 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes senest 1. maj. Dog fortrækkes den lagt første søndag efter påske. Medlemmerne 

indkaldes med mindst 28 dages varsel via e-mail eller brev, og offentliggøres samtidig på 

foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, revideret regnskab, 

budget for året samt indkomne forslag. Medlemmer kan dog efter anmodning til bestyrelsen 

få tilsendt generalforsamlingsmaterialet pr brev. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen. 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 

Valg af dirigent 

Beretning og referat 

Regnskab 

Fremtidigt arbejde, herunder indkomne forslag 

Budget samt fastsættelse af kontingent 



Valg 

Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen inden 31. januar enten 

via e-mail eller pr. brev for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling. 

Ændringsforslag til de indkomne forslag, som er offentliggjort sammen med indkaldelsen, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, via e-mail eller pr 

brev. Ændringsforslagene offentliggøres herefter til medlemmerne senest 8 dage før 

generalforsamlingen på hjemmesiden. Forslagsstilleren kan selv, eller ved dennes 

stedfortræder, begrunde forslaget/forslagene 

Medlemmer kan dog efter anmodning til bestyrelsen få tilsendt 

generalforsamlingsmaterialet (flyttet fra andetsteds i §-en). Dagsorden, i indkaldelsen, skal 

som minimum indeholde: valg af dirigent, beretning og referat, revideret regnskab, 

fremtidigt arbejde, indkomne forslag, budget for året, fastsættelse af kontingent, valg af 

bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt eventuelt. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen. 

 (Sidste sætning er flyttet fra andetsteds i §-en). 

 

Motivation: 

Visse dele af §-en virker som gentagelser. 

 

Forslag 4: 
 

§ 11 

Generalforsamlingens dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål angående sagsbehandling, 

afstemningsmåde og stemmeret. Intet medlem har mere end een stemme pr parcel. 

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Dog må eet medlem højest råde over 2 

stemmer. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflertal med de undtagelser, der 

findes i § 12. 

 

Ændres til: 

Generalforsamlingens dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål angående sagsbehandling, 

afstemningsmåde og stemmeret. Hvert medlem har en stemme pr parcel. 

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Dog må eet medlem højest råde over 3 

stemmer fra fuldmagter. Ved afstemninger gælder almindelig stemmeflertal med de 

undtagelser, der findes i § 12. 

 

Motivation: 

Præcisering af hvad der er egen stemme og fuldmagt, og 2 fuldmagter ændret til 3.  

 



Forslag 5: 
 

§ 13 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer med samt 1 suppleant, som har mulighed for at deltage i 

bestyrelsesmøderne. Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

I ulige år vælges: 2 medlemmer + 1 suppleant I lige år vælges:  3 medlemmer. Efter 

den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og 

næstformand. Bestyrelsens sammensætning offentliggøres senest 14 dage efter 

generalforsamlingen ved opslag i skabene og på foreningens hjemmeside. 

 

Motivation: 

Sprogmæssig korrektion 

 

Forslag 6: 
 

§ 14 

Revisionen skal foretages en gang årligt af et uvildigt revisionsfirma, og der skal gives 

formanden oplysning om regnskabets stilling. 

 

Ændres til: 

Revisionen skal foretages en gang årligt af et uvildigt revisionsfirma, og der skal gives 

formanden oplysning om regnskabets stilling efter at formand og kasserer har gennemgået 

regnskabet sammen. 

 

Motivation: 

For at sikre regnskabets stilling i samarbejde mellem formand og kasserer, og i øvrigt 

imødekomme revisionens bemærkninger vedr. risici ved manglende intern kontrol af 

regnskabet. 

 

Forslag 7: 
 

§ 15 

Den overvejende del af Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut. 

Foreningens kontante beholdning må ikke overstige kr. 2000.-. Alle regninger anvises 

forinden udbetaling af den fungerende formand. 

 



Motivation: Foreningen skal ikke ligge inde med kontanter. Alle – også mindre – betalinger 

kan efterhånden klares med netbanken o.lign. Derved fastholdes også at der er 

revisionsspor af overførslerne. 

 

Forslag 8: 
 

§17 

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling ved stemmeflertal. 

Sammenslutning med andre grundejerforeninger kan vedtages med en majoritet som nævnt 

ovenfor. Først må dog bestyrelsen dog være nået til enighed om en fælles love/vedtægter, 

der forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Desuden må foreningens 

formueforhold ikke væsentlig forringes. 

 

Motivation: 

Sprogmæssig korrektion 

 

Forslag 9: 
 

§ 19 

Foreningen er oprettet ifølge medlemmernes skøder og er således lovpligtig, men hvis 

spørgsmålet om en eventuel opløsning af ekstraordinære grunde skulle blive aktuelt, gælder 

følgende: Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag af et flertal i bestyrelsen – 

eller fra en fjerdedel af foreningens medlemmer. Forslag skal da forelægges på en 

ekstraordinær generalforsamling – og derefter udsendes skriftligt til afstemning blandt 

samtlige medlemmer. Det kan kun vedtages, såfremt mindst tre fjerdedele af samtlige 

medlemmer stemmer derfor. Opløsningen kan dog ikke finde sted, så længe foreningen har 

gældsforpligtelser der overstiger aktiverne.  

 

Motivation: 

Der vil altid være udestående gældsforpligtelser, hvis der kommer regninger ind med 

betalingsdato  i det nye år. Der må blot ikke være tale om udeståender der overstiger 

aktiverne så foreningen stadig er likvid.  

 

 


