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Til Grundejerforeningens medlemmer 

 

Referat af ekstraordinær Generalforsamling i Holløse Frugthaves 

Grundejerforening 21.juli 2019 kl. 14 på Fællesarealet,  

ved Kirsebærvænget 10 
 

Idet der i henhold til Foreningens vedtægter par. 8, stk. 2 ikke var tilstrækkeligt antal stemmer 

repræsenteret til at træffe beslutning om foreslåede vedtægtsændringer på den ordinære 

generalforsamling afholdt den 30.juni 2019 (se vedhæftede bilag 4), indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling søndag den 21.juli 2019 kl. 14 på Fællesarealet. 

 

Fuldmagt indgives skriftligt på e-mail til formanden (arne.wangel@gmail.com) eller i postkassen, 

Kirsebærvænget 8, senest lørdag den 13.juli 2019 i henhold til Foreningens vedtægter par.7, stk.4. 

Vedhæftede fuldmagtsblanket kan benyttes.  

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Indkomne forslag: Ændring af Foreningens vedtægter 

 

 

Vel mødt,  

 

Arne Wangel, fmd. 

Holløse Frugthaves Grundejerforening 
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Bilag 4: Forslag til beslutning om vedtægtsændringer (grøn farve markerer konsekvens ændringer, som samlet kan sættes til afstemning) 

  Gældende formulering Ændringsforslag Begrundelse 

1. …dens hjemsted er Helsinge kommune …dens hjemsted er Gribskov kommune Navneskift efter kommunesammenlægning 

5., nyt 

stk.3 

 Bestyrelsen kan indgå skriftlig aftale med en 

gruppe på mindst 5 grundejere om en særlig 

permanent anvendelse af en del af 

Fællesarealet eller om en midlertidig 

anvendelse af hele Fællesarealet til gavn for 

Foreningens medlemmer for en periode på 

op til 5 år. Aftalen kan fornys. 

Medlemmer, deres gæster og landsbyens 

beboere kan uden videre anvende 

Fællesarealet til daglige aktiviteter som 

boldspil, fælles spisning, motion o. lign. 

En permanent anvendelse af en del af 

Fællesarealet til f.eks. petanque bane eller 

dyrkning kan iværksættes af en 

initiativgruppe, som selvstændigt tager ansvar 

for vedligeholdelse, evt. forsikring, 

overholdelse af gældende lovgivning, samt 

evt. sløjfning af aktiviteten på Fællesarealet 

efter endt anvendelse. Det samme gælder en 

midlertidig omforandrende anvendelse af 

hele Fællesarealet. 

6., stk.1 Medlemmer af bestyrelsen må ikke være 

medlem af bestyrelser for andre 

grundejerforeninger i Frederiksborg amt. 

Medlemmer af bestyrelsen må ikke være 

medlem af bestyrelser for andre 

grundejerforeninger i Gribskov kommune, 

eller drive erhverv med ejendomsudvikling 

og -salg. 

Navneskift efter nedlæggelse af amtet. 

Foreningens bestyrelse skal uafhængigt af 

eksterne interessenter kunne varetage 

medlemmernes interesser i Frugthavens 

tilgrænsende arealer, vej- og stiføring samt 

fællesareal, f.eks. ved ændret anvendelse, 

herunder bebyggelse, i nærområder. 

6., stk. 6 Der føres referat af bestyrelsesmøder, 

indeholdende de vedtagne beslutninger. 

Der føres referat af bestyrelsesmøder, 

indeholdende de vedtagne beslutninger, og 

referatet udsendes til alle foreningens 

medlemmer. 

Da næsten alle foreningens medlemmer har 

oplyst deres e-mail adresse til foreningen, er 

der mulighed for løbende at holde 

medlemmerne orienteret om bestyrelsens 

arbejde. 

11. Foreningens kasserer fører et 

medlemskartotek, der indeholder oplysninger 

om medlemmernes navne og adresser. 

Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres 

bopæl og er forpligtet til at meddele 

kassereren enhver adresseforandring. 

Foreningens kasserer fører et 

medlemskartotek, der indeholder oplysninger 

om medlemmernes navne og e-mail adresser. 

Foreningens Privatlivspolitik regulerer, jf. 

gældende lovgivning, indsamling, opbevaring 

og anvendelse af disse oplysninger. 

Jf. indførelse af ny lovgivning om persondata i 

2018 

 


