
Korshage Grundejerforening 
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling lørdag den 13. September 2014 kl. 13.00  

på Korshage Fjordvej 33 
 
 

Dagsorden: 
 

1. valg af dirigent 
2. forslag til vedtægtsændringer 
3. evt. 

 
 
ad 1.  Formand Anne Marie Ludvigsen bød velkommen og takkede alle for den store indsats i 
forbindelse med naturplejedagen, hvor ca.  30 personer deltog i rydningen af gyvel, birk og 
tornblad på arealet foran Lyngvej.  
 
Thomas Weincke, Korshage Fjordvej 35 blev valgt til dirigent.  
 
Kasserer Jens Peter Sandholdt foretog navneopråb, til mødet var 21 grundejere 
repræsenteret. 
 
Referent: Stine Lemvigh-Müller  
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ifølge vedtægterne skal være mindst 2/3 af 
foreningens medlemmer til stede, hvis et forslag til vedtægtsændring skal kunne vedtages. 
Dette var ikke tilfældet på den ordinære generalforsamling i juni. Ifølge de gældende 
vedtægter, blev der derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvilket burde ske 
inden for 2 måneder. Da det var uhensigtsmæssigt at indkalde i sommerperioden, foreslog 
bestyrelsen derfor at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
naturplejedagen. Dirigenten bakkede forslaget op, da ingen medlemmers retsstilling kunne 
være truet af denne udsættelse.  
Ved afstemning på den ekstraordinære generalforsamling gælder, at der for at vedtage forslag 
om vedtægtsændringer blot skal være simpelt flertal. 
 
En deltager ønskede et overblik over vedtægtsændringerne, hvorfor Bo Maltesen redegjorde 
kort for de vigtigste punkter: 
 

a. Modernisering af sproglig art, f.eks. en  præcisering af ordene ejendom, parcel, 
matrikel.  

b. Man har stemmeret i forhold til, hvor mange ejendomme man har. 
c. Der er indført en bestemmelse om særligt vejbidrag i forbindelse med nybyggeri, der 

medfører ekstra slid på vejene.  
d. En ændring for proceduren for indkaldelse til generalforsamling.  

 
Herefter var der afstemning. Èn undlod at stemme, resten af forsamlingen stemte for ændring 
af vedtægterne. 



 
Ad 3. Der blev stillet forslag om at opsætte et skilt med ’Blind vej’ ved svinget mod syd på 
Korshage Fjordvej, idet mange bilister kører ned af vejen og vender, nogle endda i høj fart. 
Indtil nu har der ikke været megen skiltning, idet det tidligere har været foreningens politik at 
undgå ’skilteskov’. Bestyrelsen vil dog gerne undersøge, hvilke muligheder der er for en sådan 
skiltning. 
 
Der var spørgsmål til hvordan grundejerforeningen forholder sig til et særligt slid på vejene i 
forbindelse med for eks. afholdelse af DR’s Sommer Summarum på Isøre Kolonien. 
Grundejerforeningens politik er, at de, der slider mest på vejene, betaler mest – således 
betaler feriekolonien 50 % af omkostningerne til dækning af vejvedligeholdelse på Fjordvej. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Anne Marie Vind Ludvigsen 
Formand 
 
 
 
 
Thomas Weincke 
Dirigent 
 
 
  


