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Fårevejle den 11. april 2019 

 

Til Dværgehøjens generalforsamling den 27. april 2019 

På vegne af en gruppe grundejere der ikke har mulighed for at være til stede på 

generalforsamlingen skal vi stille følgende ændringsforslag til de stillede forslag samt til budget. 

 

Til punkt 5 Indkomne forslag har vi følgende: 

 

Til det udaterede forslag fra Bo Nielsen: 

Forslaget skal afvises af dirigenten 

Begrundelse: 

Forslaget kan ikke gennemføres da det er en krænkelse af den private ejendomsret. 

Desuden kan man ikke ha’ en lov hvor bestyrelsen er anklager, dommer og den udøvende magt. 

Herudover kan det ikke være rigtigt at grundejerne ikke har mulighed for at gøre indsigelse mod 

det bestyrelsen evt. beslutter. 

Grundejerne vil med forslaget være de eneste som ikke kan bestemme deres egen beplantning. 

De fleste grundejere er underlagt nogle servitutter der fortæller hvordan beplantningen må være 

og skulle der være naboer der ikke kan tale sammen, så er der mulighed for hegnssyn eller privat 

søgsmål. En tabt retssag for bestyrelsen, vil betyde ekstraudgifter til os grundejere. 

 

Forslaget fra bestyrelsen vedr. reparation af vejene har vi følgende tilføjelse til: 

 

(Nedenstående to linjer sættes ind efter NCC’s tilbud på vores veje) 

 

Da det er den største udgift til veje som grundejerforeningen nogen sinde har haft, vil lovenes 

paragraf 12 blive bragt i anvendelse både i forhold til afstemning og finansiering. 

 

Begrundelse: Da alle grundejere er omfattet af den betydelige udgift til vejene, skal forslaget til 

skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer, såfremt generalforsamlingen godkender 

vejprojektet.  

Hvis forslaget herefter bliver vedtaget ved den efterfølgende skriftlige afstemning, så indebærer 

det at vejene straks bliver betalt af grundejerne jævnf. lovenes paragraf 12. 

 

Til punkt 6 budget inkl. reparation af vejene, har vi følgende: 

Budgetforslagene skal afvises af dirigenten 

 

Begrundelse: 

Der er ikke under Indkomne forslag stillet forslag som giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage 

lån på grundejernes vegne. 

Vi kender intet til det lån der er indskrevet i budgettet samt detaljerne om hvor mange år et 

sådant lån løber, hvordan tilbagebetalingen er og hvad det betyder for os grundejere. 

Det er vores opfattelse at lovene ikke giver bestyrelsen og generalforsamlingen ret til ved et 
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simpelt flertal at optage lån uden at samtlige grundejere er spurgt. I sidste ende er det vores 

parceller der på den måde bliver belånt af grundejerforeningens bestyrelse uden vores indflydelse. 

Endvidere ved vi ikke i hvor mange år vi skal betale det ekstra kontingent på 1000 kr. der også er 

indskrevet i budgettet. Det skulle ligesom lånet have ligget som forslag under Indkomne forslag så 

det var synligt.. 

Man kan ikke som bestyrelse tillade sig at fremlægge et budget der er så uigennemsigtigt for os 

grundejere og hvad det betyder for os og fremtidige budgetter. 

 

Vi forventer at vores ændringsforslag og afvisninger med begrundelser bliver offentliggjort jævnf. 

lovenes paragraf 9. 8 dage før generalforsamlingen. 

Vi skal fremover anmode om, at søndag skal være generalforsamlingsdag. Lovene giver også 

mulighed for at afholde generalforsamling søndage før påske. 

Med venlig hilsen 

 

 

Conny Hansen, Stihøjvej 26-28 

 

på vegne af 

Katrine Birger Johansen, Stihøjvej 63 

Flemming Petersen, Stihøjvej 55 

Bent Hansen, Stihøjvej 61 

Ole Ravnborg Jeppesen, Elverstien 8 

Lone Mollerup Strøbech og Finn Gustav Strøbech, Rørmosen 8 

Hans Peter Hougaard, Rørmosen 29 

 

 

Sendt på e-mail til dvaergehoejen@gmail.com 

Samt leveret pr. brev til formand Anne Vadegaard Stihøjvej 65, 4540 Fårevejle 
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