
HF. Elmebo 

11. april 2019 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Mandag den 30. april 2019 kl. 19.00 i fælleshuset. 

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere  

4. Forslag om ny paragraf vedrørende individuel vandafregning.  Der blev på den ordinære 

generalforsamling 19. marts 2019 stemt om bestyrelsens forslag om en ny paragraf vedr. vores 

vandafregning. 31 stemte for, 1 undlod at stemme. Der var dog ikke nok fremmødte til at kunne 

vedtage vedtægtsændringen, da det kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er 

fremmødt jf. foreningens vedtægter. Dog stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor 

forslaget kan fremsættes igen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 

ved simpelt flertal. 

Forslaget lyder som følger: §2, stk. 5, Forbruget af vand hos den enkelte andelshaver aflæses 

som minimum én gang årligt af bestyrelsen. Udgiften til det fælles vandforbrug fordeles herefter 

forholdsmæssigt til den enkelte andel ud fra det aflæste forbrug. 

   

5. Forslag om tekniske vedtægtsændringer. Der blev på den ordinære generalforsamling 19. marts 

2019 stemt om bestyrelsens forslag om en række ændringer af hhv. vedtægter og havehusorden, 

der udelukkende handler om, at forhold er blevet forældede på baggrund af lokalplan, individuel 

vandafregning, administrationsfirma mv. Der er desuden enkelte sproglige rettelser og 

præciseringer. 30 stemte for, 1 undlod at stemme. Der var dog ikke nok fremmødte til at kunne 

vedtage vedtægtsændringen, da det kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er 

fremmødt jf. foreningens vedtægter. Dog stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor 

forslaget kan fremsættes igen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 

ved simpelt flertal. Forslaget kan ses i Bilag C, som kan ses i indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling (www.hf-elmebo.dk/foreningsarbejde/referater/) eller udleveres hos 

bestyrelsens sekretær Anna Louise i have 34. 
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6. Forslag om to ekstra vejbump. Der blev på den ordinære generalforsamling 19. marts 2019 efterspurgt 

flere vejbump for at dæmpe hastigheden i foreningen. Bestyrelsen foreslår derfor, at den ekstraordinære 

generalforsamling vedtager etableringen af to ekstra vejbump på de strækninger, der er særligt hårdt 

ramt af for høje hastigheder. Det ene skal placeres på midterstykket (mellem have 19 og 34 på den ene 

side og have 18 og 35 på den anden side.) Det andet skal etableres på det vejstykke, der begynder med 

numrene 45 på den ene side og 33 på den anden. 

7.   Eventuelt. 

 

 

Bemærk vedr. forslag: 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Forslaget skal sendes 

via hf.elmebo@gmail.com eller afleveres direkte eller i postkasse til formand Ronald Herlitschek i have 51 

eller sekretær Anna Louise Stevnhøj i have 34. 

 

Bemærk vedr. fuldmagt: 

Kan du ikke komme til generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver en fuldmagt. Fuldmagten 

kan altså ikke lægges i en postkasse eller sendes via mail til bestyrelsen. 

Fuldmagten skal klart angive, hvilke forslag der er tale om, og hvad der stemmes.   

Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.   

Fuldmagter, der ikke lever op til reglerne, kasseres.  

Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.  Fuldmagten skal medbringes 

fysisk, dvs den kan ikke afleveres i postkasse, sendes per mail eller lignende.  

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 


