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Ekstraordinær generalforsamling den 1. december 2016 
 
Forslag nr. 1: Ændring af vedtægter 
 
Nuværende vedtægter Ændres til 
§1 stk. 2 og 3 
Dens hjemsted er Karlebo Kommune. 
Foreningens vedtægter samt senere 
ændringer i vedtægterne, her- under 
beslutning om ophævelse af foreningen, skal 
godkendes af Byrådet for Karlebo Kommune.  
 

 
Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. 
Foreningens vedtægter samt senere 
ændringer i vedtægterne, her- under 
beslutning om ophævelse af foreningen, skal 
godkendes af Byrådet for Fredensborg 
Kommune. 
 

§2 stk. 1e 
at varetage medlemmernes fælles interesser 
overfor Karlebo kommune, andre offentlige 
myndigheder og offentlige institutioner. 
 

 
at varetage medlemmernes fælles interesser 
overfor Fredensborg Kommune, andre 
offentlige myndigheder og offentlige 
institutioner. 
 

§7 stk. 1 
Indkaldelse til en generalforsamling sker 
med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til hvert enkelt medlem efter den 
til foreningens bestyrelse opgivne adresse. 
Senest 4 uger før den ordinære 
generalforsamling udsendes det reviderede 
regnskab samt bestyrelsens forslag til 
budget for det kommende år til 
medlemmerne. 
 

 
Indkaldelse til en generalforsamling sker 
med mindst 4 ugers varsel. 
Indkaldelsen og tilhørende materiale – 
herunder det reviderede regnskab og budget 
– udsendes elektronisk. Bestyrelsen har 
ansvaret for at kommunikere med de 
grundejere, der ikke kan tilgå materialet 
elektronisk. 

§9 stk. 2 
En repræsentant for Byrådet for Karlebo 
Kommune kan uden stemmeret deltage i og 
tage ordet på generalforsamlingen 
 

 
En repræsentant for Byrådet for 
Fredensborg Kommune kan uden stemmeret 
deltage i og tage ordet på 
generalforsamlingen 
 

§12 stk. 1 
…Beslutninger og stemmetal meddeles 
umiddelbart efter generalforsamlingen 
foreningens medlemmer skriftligt eller via 
foreningens interne TV. Generalfor- 
samlingsreferatet udsendes til medlemmerne 
når det er behørigt underskrevet. 
 

 
…Beslutninger og stemmetal meddeles 
umiddelbart efter generalforsamlingen 
foreningens medlemmer skriftligt eller via 
foreningens hjemmeside. Generalfor- 
samlingsreferatet udsendes til medlemmerne 
når det er behørigt underskrevet. 
 

§12 stk. 3 
…Sådanne beslutninger som er truffet af 
bestyrelsen efter regnskabsårets udløb, og 
som er væsentlige og uopholdelige, skal 

 
…Sådanne beslutninger som er truffet af 
bestyrelsen efter regnskabsårets udløb, og 
som er væsentlige og uopholdelige, skal 



 

 

uden ugrundet ophold meddeles foreningens 
medlemmer skriftligt eller via foreningens 
interne TV, og de skal ligeledes omtales i 
bestyrelsens årsberetning, ligesom 
eventuelle økonomiske konsekvenser skal 
belyses i årsregnskabet. 
 

uden ugrundet ophold meddeles foreningens 
medlemmer skriftligt eller via foreningens 
hjemmeside, og de skal ligeledes omtales i 
bestyrelsens årsberetning, ligesom 
eventuelle økonomiske konsekvenser skal 
belyses i årsregnskabet. 
 

§17 stk. 2 
Grundejerforeningens vandforsyning og 
kloaksystem ejes og drives af Karlebo 
Kommune. 
 

 
Grundejerforeningens vandforsyning og 
kloaksystem ejes og drives af Fredensborg 
Kommune. 
 

§21 stk. 1 
I tilfælde af beslutning om opløsning af 
foreningen vælger Generalforsamlingen et 
likvidationsudvalg, der foretager de 
nødvendige skridt til foreningens opløsning. 
Opløsningen af foreningen skal godkendes af 
Karlebo Kommune. 
 

 
I tilfælde af beslutning om opløsning af 
foreningen vælger Generalforsamlingen et 
likvidationsudvalg, der foretager de 
nødvendige skridt til foreningens opløsning. 
Opløsningen af foreningen skal godkendes af 
Fredensborg Kommune. 

 
Begrundelse:	
Vi	har	i	bestyrelsen	i	de	forgangne	år	arbejdet	med	en	ændring	af	foreningens	vedtægter.	
Årsagen	til	dette	er,	at	vi	fremover	–	som	jeg	nævnte	på	sidste	års	samt	den	seneste	
generalforsamling	–	ønsker,	at	materiale	vedrørende	generalforsamlingerne	udsendes	
elektronisk.	Som	det	kan	ses	i	forslaget	påtager	bestyrelsen	sig	dog	ansvaret	for	at	uddele	til	
de	grundejere,	som	ikke	kan	tilgå	materialet	elektronisk.	
	
Derudover	er	der	forslag	til	ændringer,	som	udelukkende	er	opdateringer.	”Karlebo”	ændres	
til	”Fredensborg”	og	”intern	TV”	ændres	til	”hjemmeside”.	
	
Bestyrelsens	forslag	til	vedtægtsændring	blev	enstemmigt	vedtaget	på	den	ordinære	
generalforsamling	den	31.	oktober	2016.	


