
 



Forslag til vedtægtsændringer §1, §13 og §15       

 

§ 1  

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Ingershøj”  

Foreningens hjemsted er Bjergsted Kommune, udstykket fra matr. 13a Kaldred by, Bregninge 

sogn, samt matr. 13 e, 7 a, 6 a,15 f og 15 q, sammesteds. Som medlemmer skal optages 

ejere af parceller, der er udstykket eller agtes udstykket fra ejendomme inden for de af 

amtsarkitektafdelingen, i Holbæk udfærdigede principplaner, som er vedhæftet deklarationen – 

lyst 5. september 1968 på matr.13 a Kaldred.  

Foreningens værneting er Københavns Byret.  

  

ÆNDRES TIL: 

§ 1  

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Ingershøj”  

Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, udstykket fra matr. 13a Kaldred by, 

Bregninge sogn, samt matr. 13 e, 7 a, 6 a,15 f og 15 q, sammesteds. Som medlemmer skal 

optages ejere af parceller, der er udstykket eller agtes udstykket fra ejendomme inden for de 

af amtsarkitektafdelingen, i Holbæk udfærdigede principplaner, som er vedhæftet 

deklarationen – lyst 5. september 1968 på matr.13 a Kaldred.  

Foreningens værneting er Københavns Byret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 13  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller 

ophæve vedtægterne.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Skal skriftlig indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ved ekstraordinære generalforsamlinger 

dog kun med 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være 

bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om 

hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.  

Forslag fra medlemmerne, eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på 

generalforsamlinger eller møder, skal skriftlift tilsendes formanden senest 14 dage inden den 

pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være til sted på generalforsamlingerne og 

motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.  

  

ÆNDRES TIL: 

§ 13  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller 

ophæve vedtægterne.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Skal skriftlig indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ved ekstraordinære generalforsamlinger 

dog kun med 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens skriftlige beretning og meddelelse om hvilke 

emner der vil være at behandle på generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være 

bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.  

Forslag fra medlemmerne, eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på 

generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden senest 14 dage inden den 

pågældende generalforsamling. Modtagne forslag skal bekendtgøres på foreningens 

hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere skal være til stede 

på generalforsamlingerne og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke 

behandles.  



§ 15 

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:  

    Punkt    

    1.   Valg af dirigent.  

    2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

    3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

    4   Forslag fra bestyrelsen, herunder budgetforslag og fastsættelse af kontingent.  

    5   Forslag fra medlemmerne.  

    6.  Valg af formand, (lige år) – Valg af kasserer (ulige år).  

    7   Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år 1) (ulige år 2).  

    8.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

    9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

    10.    Eventuelt  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÆNDRES TIL: 

§ 15  

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:  

    Punkt    

    1.   Valg af dirigent.  

    2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.  

    3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

    4.  Behandling af forslag fra bestyrelse og indkomne forslag fra medlemmerne.  

    5.  Behandling af budgetforslag, fastsættelse af kontingent og fastsættelse af indskud.  

    6.  Valg af formand, (lige år) – Valg af kasserer (ulige år).  

    7   Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år 1) (ulige år 2).  

    8.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

    9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

   10.  Eventuelt  

  

 

 

Venlig hilsen  

Poul Gaarden  

Åsbjergvænge 32, Gundsømagle (Gyvelvej 12, Kaldred)  

4000 Roskilde  

  

 

  



Forslag til vedtægtsændring § 8 a 

 

Med henvisning til dagsorden, pkt. 5 i indkaldelsen til generalforsamling vil jeg hermed foreslå 

følgende vedtægtsændring § 8. a.  

§ 8. a.  

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der ikke er i restance, og kun hvis den pågældende 

ikke i forvejen er medlem af bestyrelsen i en anden grundejerforening i området. Ved 

samejerforhold er kun den ene af parterne valgbar.  

   

Ændres til  

§ 8. a.  

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der ikke er i restance, og kun hvis den pågældende 

ikke i forvejen er medlem af bestyrelsen i en anden grundejerforening i området eller 

medlem af bestyrelsen i Kaldred Ferieby Vandværk. Ved samejerforhold er kun den ene 

af parterne valgbar.  

   

   

Med venlig hilsen  

Tove Rosenørn de Lasson  

Karens Mindevej 1 


