
Bilag 1. 

 

Indlæg på generalforsamlingen 26.3.2014 vedr. vedtægtsændringer 
 

Jeg beklager, at mit indlæg bliver lidt langt, men bestyrelsens forslag vedrører noget helt 

fundamentalt. 

 

Bestyrelsen har i sin beretning oplyst, at den foreslår mindre ændringer og tilføjelser til de 

eksisterende vedtægter fra 1997. Jeg er desværre ikke enig, idet ændringerne i § 1 og § 3 ændrer 

fundamentalt på hele grundlaget for foreningen. 

 

Vedtægterne er noget, som det skal være meget vanskeligt at få ændret. Ændring af vedtægter skal 

normalt behandles på både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtages. 

Man bør derfor ikke fremlægge ændringsforslag, med mindre det er absolut nødvendigt – og ikke 

for at få mindre betydende ændringer indføjet. 

 

Grundejerforeningen blev oprettet som et krav fra kommunen for at sikre, at nogen tog sig af 

vedligeholdelsen af de store fællesarealer. Derfor krævede kommunen også at alle grundejere var 

tvungne medlemmer. 

 

Foreningens absolutte hovedformål er vedligeholdelsen og naturplejen af fællesarealerne. I 

vedtægterne blev dog anført at foreningen varetager medlemmernes interesser i alle fælles 

anliggender. Den kan derfor virke som fælles talerør over for omverdenen – eksempelvis fælles 

forhold til kommunen, hvor en tidligere bestyrelse samarbejdede med kommunen om udformning af 

lokalplanen, men også drøftelserne om Esrum Sø stien og reaktion mod udvidelsen af Esrumgårds 

svineproduktion med 10.000 og spredning af gyllen få hundrede meter fra vores bebyggelse er 

eksempler. 

 

Den foreslåede ændring til § 1 henviser vedligeholdelsen til at være noget underordnet, i stedet for 

at være det primære formål. 

 

Dette skal sammenholdes med de foreslåede ændringer til § 3. Hvis formålet er at indføje, at de 

tvungne medlemmer skal betale til alle de sociale arrangementer, som vores flittige bestyrelse laver, 

ja så skulle man skrive det. Hvis man vil have en lille dør for at komme ind i et hus, skal man ikke 

bygge en stor ladeport. Det er hvad ordene ”og øvrige aktiviteter for fællesskabet” kan betyde. 

 

Aktiviteter er nemlig ikke kun sociale arrangementer til nogle få tusinde kroner. Det kan også være 

anlægsaktiviteter til flere hundrede tusinde, som kan vedtages med simpelt flertal under 

budgetbehandlingen, hvis de foreslåede vedtægtsændringer gennemføres. Da de nuværende 

vedtægter blev vedtaget, blev der gjort forsøg på lignende ændringer, og til behandling var samtidig 

netop et forslag om anlæggelse af et aktivitetsområde med boldbaner, petanquebaner og legeplads 

til mange hundrede tusinde. Der vil derfor efter forslaget herefter være fri adgang til at betragte alle 

fælles aktiviteter og arrangementer som det primære og mulige efter vedtægtsforslaget. 

 

Jeg anbefaler, at bestyrelsen trækker forslaget tilbage, da det er unødvendigt og i øvrigt indeholder 

mange uafklarede og unødvendige formuleringer. Eksempelvis bør det ikke fastsættes i vedtægterne 

at ikke-medlemmer har ret til adgang til generalforsamlingen. Det er formelt også en fejl at lade 

revisorerne deltage i bestyrelsesarbejdet, som de jo netop skal holde øje med på 

generalforsamlingens vegne. Endelig er det ikke nødvendigt at foreslå flere ændringer til § 8, som 

allerede står i de nuværende vedtægter. 

 



For at imødekomme et evt. ønske om bevilling til sociale fællesarrangementer for medlemmerne 

foreslår jeg i stedet, at generalforsamlingen vedtager følgende udtalelse: 

 

Det har været diskuteret om formuleringen af vedtægternes § 3 ”Der vil blive pålignet 

medlemmerne bidrag til vedligeholdelse af fællesarealer samt administrationsomkostninger m.v.” 
giver mulighed for at afholde udgifter til sociale arrangementer for medlemmerne. 

Generalforsamlingen den 26.3.2014 vedtog at fortolke vedtægterne i overensstemmelse med en 

flerårig accepteret praksis, således at dette er muligt i beskedent omfang. Generalforsamlingen 

vedtog derfor, at der i de årlige budgetter kan afsættes midler til sådanne konkrete arrangementer 

indenfor en beløbsramme på 3 % af medlemsbidraget. 

 

Lad mig tilføje, at de 3 % ikke er en hellig ko for mig, og at det gerne må være 4 %, hvis man 

ønsker det. 

 

Jørgen Christensen, Kovangen 336 

26.3.2014 

 


