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Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt  

 

søndag d. 30. juli kl 10.00 

i Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje 

 

 

Der var repræsenteret 15 stemmeberettigede grundejere ved 

generalforsamlingen, heraf 2 ved fuldmagt. 

Ved den ordinære generalforsamling d. 18. juni 2017 var der forslag til, at kassererens 

konto-/kontantbeholdning forøges fra nuværende 5.000 kr. til 25.000 kr. 

 

. 

 

Dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Behandling og afstemning af vedtægtsændring. 

 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Lund som dirigent. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt.  

 

Som referent blev Dann Sidenius valgt. 

  

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en 

ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.  

 

Dirigenten foreslog ”Eventuelt” som tredje punkt på dagsordenen – hvilket blev vedtaget. 

 

2. Behandling og afstemning af vedtægtsændring 

  

 
Kassererens konto-/kontantbeholdning forøges fra nuværende 5.000 kr. til 

25.000 kr. 

 
Teksten i vedtægternes § 14 stk. 3 vil efter en godkendelse have følgende ordlyd: 

 
Den kontante kassebeholdning eller en særlig bankkonto hvortil kassereren er 

berettiget til at disponere alene og dermed uden formandens medvirken må ikke 

overstige 25.000 kr. 

 

Baggrunden for forslaget er, at beholdningsbeløbet er så lille, at beholdningen ofte skal 

suppleres og at ekspeditionen via postvæsnet er så langvarig, at det er svært/umuligt, at 

overholde betalingsfrister. Elektronisk supplering af beholdningen er hurtigere, men 

meget dyrere end via postvæsnet. 

 

Forslaget blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling, men da det er en 

vedtægtsændring og der ikke var fremmødt det nødvendige antal medlemmer (mindst 

129) til at vedtage ændringen, skal forslaget behandles på denne ekstraordinære 

generalforsamling for at træde i kraft. 

 

  



 

Dirigenten opfordrede til bemærkninger og spørgsmål. 

 

På opfordring fra et medlem blev det af kassereren forklaret, at der ikke er tale om en 

kassebeholdning med fysiske kontanter, men det rådighedsbeløb der er på den konto og 

som kassereren kan råde over til betaling af regninger m.v. Ifølge vedtægterne må der 

alene stå kr. 5.000 på denne konto, og når der skal ”fyldes op” kræver det underskrift fra 

formand og kassereren der skal sendes med almindelig post til banken, hvilket betyder, 

med det nuværende postvæsen, at der kan gå mange dage før det registreres, således at 

regningerne kan betales. For at der ikke kommer rykkergebyrer m.v. har kassereren lagt 

ud af sin egen konto indtil der var penge på kontoen. 

 

Foreningens revisor kunne bekræfte, at det var revisionen der havde foreslået denne 

ændring og at revisionen oprindeligt havde foreslået at beløbet skulle være kr. 50.000. 

 

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

 

3. Eventuelt 

 

Forholdet at nogle grundejere har depoter af kviste og kvisthegn blev drøftet med fokus 

på brandfaren, der er ved disse. Med erkendelse af, at bestyrelsen ikke kan gøre noget 

ved det, blev der generelt opfordret til at medlemmerne undlod at have disse 

brandfælder.  

 

 

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og 

orden og hævede generalforsamlingen kl. 10:13. 

 

 

Den 

 

 

_________________________   ___________________ 

Som dirigent     Som referent 


