
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Mandag den 8. november 2021klokken 19:30 

på Torvet, Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent.  
2. Forslag fra Bestyrelsen: Godkendelse af vedtægtsændringer som fremlagt 
ved den ordinære generalforsamling. 
3. Eventuelt 

  

  
 

 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 8/11 2021 
 

 

1. Valg af dirigent.  
Der var ingen fremmødte der ønskede at stille sig til rådighed som 
dirigent. Det blev derfor godkendt af alle fremmødte, at Ask Gismondi 
Fosdal fra bestyrelsen fungerede som dirigent. Dirigenten konstaterede at 
det fremgik af indkaldelsen, at generalforsamlingen skulle afholdes en 
torsdag og ikke mandag. Dato, tid og sted var i øvrigt var korrekt, og det 
blev kort efter omdeling af indkaldelse berigtiget via nyhedsbrev til 
medlemmerne samt via foreningens hjemmeside. Ingen på 
generalforsamlingen påberåbte som følge heraf at generalforsamlingen 
ikke var lovligt indkaldt, og dirigenten konstaterede som følge her af at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var fremmødt 13 
stemmeberettigede medlemmer. Der var ikke medbragt nogen 
fuldmagter. 
 

2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter. 
-Der er stillet forslag om ændringer af antallet af medlemmer i 
bestyrelsen, fra 5 medlemmer til 4 medlemmer. Forslaget er fremstillet da 
det er meget svært at få medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Dette 
blev godkendt fuldtalligt. 
-Der er stillet forslag om at kun selve indkaldelsen til generalforsamlinger 
skal omdeles til medlemmerne, men bilag (forslag, regnskab m.v.) kan 
publiceres på hjemmesiden. Dette blev godkendt fuldtalligt. 
- Der er stillet forslag om at alle forslag fra medlemmer, eller sager der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 1. marts. Dette blev godkendt fuldtalligt. 
- Der stilles forslag om at lave en del mindre grammatiske og sproglige 
rettelser. Dette blev godkendt fuldtalligt.   
 



3. Eventuelt. 
 Der blev stillet forslag om et sted på hjemmesiden hvor man kunne 

 anbefale diverse ting til naboerne, såsom håndværkere m.m. Der blev 
 henstillet til at der allerede findes den slags hjemmesider, som måske 
 egner sig bedre til formålet. Bestyrelsen vil drøfte mulighederne via  

foreningens hjemmeside på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
 

 
 
Bestyrelsen afsluttede ved at takke for god ro og orden. 
 
 
 
 
Som dirigent: Ask Gismondi Fosdal, Hvedevej 35 
 
 
 
 
Referent: Tina Bowen, Havrevej 2. 
 
 
 
Med venlig hilsen, 
Smørumvang Grundejerforening, Bestyrelsen. 


