
 

 

Til Bestyrelsen for Dværgehøjens Grundejerforening                   19.9.2019 

I forbindelse med 2019 ordinære Generalforsamling fremlagde bestyrelsen 
forslag til renovering af Stihøjvej, som på grund af stærke regnskyl er i en 
ringe forfatning. 

Det blev hurtigt klart, at der var en gruppe af grundejere især fra Rørmosen, 
som var imod det fremlagte projekt inkl. finansieringsform, hvilket senere 
blev bekræftet ved de forskellige afstemninger under vores 
generalforsamling. 

Det fik undertegnede til at reagere, og jeg henviste til det faktum, at vi 
tilbage i 2003/4 blev præsenteret for en lignende udgift, nemlig i.f.m. 
asfaltering af en stikvej i Rørmosen. 

Jeg er senere blevet orienteret om, at denne udgift på 1000 kr, som var en 
engangsudgift, blev godkendt på Generalforsamlingen under et punkt 
beskrevet under eventuelt, hvilket efterfølgende fik en række grundejere til 
at reagerer, idet punkter af økonomisk karakter ikke kan godkendes under 
”eventuelt ”. 

Ovennævnte hændelser får mig til at reagere på det faktum, at en 
urafstemning foretaget Juni 2019, resulterede i at 56 stemte for 
Bestyrelsens forslag om renovering af Stihøjvej og 22 stemte imod og 2 
hverken for eller imod. Oprindelsen af ordlyden i §12, som omhandler, at 
der skal 75% af de afgivne stemmer til at få et givet forslag godkendt til 
gennemførelse, er mig ikke bekendt, men den virker imod al sund fornuft. 

Jeg har svært ved at forstå motivet bag en sådan 75 % regel i.f.m. 
urafstemning, hvilket måske hører hjemme i en fagforening, men næppe i 
en Grundejerforening af vores størrelse. 

På den baggrund vil jeg opfordre Bestyrelsen til at fremlægge en ændring af 
§ 12, så et forslag kan vedtages ved simpelt flertal frem for 75 % af de 
afgivne stemmer. 

Jeg håber Bestyrelsen er enig i ovennævnte beskrivelser af det historiske 
forløb, og kan tilslutte sig, at det næppe har været meningen, at en mindre 
enklave kan modsætte sig gennemførelsen af et påtrængt projekt, med 
henvisning til en paragraf som ingen kender oprindelsen for. 
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