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Referat 

 

1. Valg af dirigent 
Ingen medlemmer tilbød sig som dirigent. Formanden udpegede derfor Per Jakobsen fra bestyrelsen som 

dirigent. 

Der var i alt repræsenteret 12 parceller på mødet, herunder 3 via indkomne fuldmagter. Et medlem forlod 

dog mødet inden afstemningen, så 11 parceller deltog i afstemningen. 

 

2. Endelig godkendelse af de af bestyrelsen stillede forslag om ændring 

af vedtægter 
 

Der blev stillet at par afklarende spørgsmål: 

Spørgsmål vedr. ændringsforslaget til §8: Skal den ændrede formulering forstås sådan, at man KUN 

modtager indkaldelser og referater fra foreningen, hvis man har angivet en e-mailadresse? 

Svar: Nej, alle medlemmer modtager altid materialer. Bestyrelsen prøver blot at animere medlemmerne til 

at bruge e-mail, hvis man har en sådan, da det mindsker det administrative arbejde, udgifterne til porto og i 

øvrigt ganske enkelt gør det lettere at kommunikere til alle. Men bestyrelsen understreger, at det er et helt 

fundamentalt ansvar for bestyrelsen at sikre, at samtlige medlemmer altid modtager indkaldelser – hvis 

ikke i e-mail, så på papirform i postkassen. 

 

Spørgsmål vedr. ændringsforslaget til §15: Hvorfor vil det fremover ikke længere være obligatorisk for 

foreningens revisorer at foretage uanmeldt kasseeftersyn mindst én gang om året? 

Svar: Det står fortsat revisorerne helt frit når som helst at kræve et kasseeftersyn - både anmeldt og 

uanmeldt. Vi har slet ikke nogen fysisk kassebeholdning, da alt foregår via foreningens bankkonto. Der er i 

øvrigt så få bilag i foreningens økonomi, at bestyrelsen mener, at det er overflødigt ligefrem at gøre 

kasseeftersyn til en obligatorisk opgave.  

 

Herefter blev der stemt om ændringsforslagene med følgende resultat: 

For: 10 parceller, svarende til 20 stemmer 

Imod: 1 parcel, svarende til 2 stemmer 

Blank: 0 parceller 



Grundejerforeningen Gundsøparken 

 

Ændringsforslagene er vedtaget, indføjes nu i vedtægterne, som udsendes til medlemmerne og gøres 

tilgængelige på foreningens hjemmeside: www.gundsoeparken.dk 

 

Tak for fremmødet. 

På bestyrelsens vegne 

Referent, Claus Wøbbe 


