
Grundejerforeningen Klithøj 
 

13.08.2018 

Indkaldelse  

til ordinær generalforsamling  

 

Lørdag 8. September 2018 

Kl. 13.00 – 15.00 
Sted oplyses senere 

 

Kære alle  
Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Klithøj, 

Dejret, Lørdag 8. September 2018 
.  

Det er vigtigt at møde frem i år, da vi forventer formelt at kunne afslutte vores matrikelsag 

ang. vores fællesarealer og fællesvej. 

 
Dagsorden for Ordinær Generalforsamling ifølge vedtægternes § 10.   

Foreningen serverer som sædvanlig et stykke smørrebrød og en øl eller vand som optakt til generalforsamlingen.  

Tilmelding af hensyn forplejning senest 1. september 2018  kl. 20.00 til Ruth Jensen helst på  mail til  ruj@ruj.dk 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Forslag fra bestyrelsen: 

Matrikelsagen: Ejendomsdom kendelse til vedtagelse. Kendelsen udsendes så 

snart Formanden og bestyrelsen har modtaget den fra Retten i Randers og har haft 

lejlighed til at behandle den. Skulle være fremme senest 8. august 2018. 

6. Forslag fra medlemmerne. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt. 

 
Mange sommerhilsner 

Bestyrelsen  v. Ruth Jensen 
 
Uddrag af § 8 ang.  Indkaldelse til Generalforsamling 

Medlemmerne indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 15 dages varsel. Årsregnskab udsendes sammen 
med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.  
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen med meddelelse om, hvilke 
emner der vil være at behandle. På generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, kan kun træffes 
afgørelser vedrørende emner, der er optaget på den rettidigt udsendte dagsorden. 
 

Uddrag af § 10  ang.  Stemmeafgivning ved Fuldmagt. 
Hver matrikel har to stemmer. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde eller kan udøves ved fuldmagt. 
En fuldmagt kan kun repræsentere en matrikel. Se Bilag 1. (Vedlagt til evt. brug) 

mailto:ruj@ruj.dk


Grundejerforeningen Klithøj 
 

Bilag 1.  Stemmeret og Fuldmagt 

 
a. Stemmeret har alle medlemmer af Grundejerforeningen Klithøj. Jf. §2. 

b. Der kan afgives to stemmer for hver matrikel, som er medlem af 

Grundejerforeningen Klithøj. For flere ejendomme tilhørende samme ejer, kan der 

afgives to stemmer pr. ejendom. 

c. De to stemmer kan afgives af ejendommens ejere eller dens ejer og dennes 

ægtefælle/samlever. Stemmerne afgives hver for sig eller samlet. 

d. Ønsker man at stemme ved fuldmagt gælder følgende:  

i. Fuldmagten skal være skriftlig  

ii. Fuldmagten kan kun repræsentere en matrikel. 

iii. Fuldmagten skal indeholde oplysninger både om fuldmagtsgiverens navn 

og adresse samt det befuldmægtigedes navn og adresse. 

iv. Fuldmagten skal desuden indeholde omfanget af fuldmagten f.eks. 

1. fuldmagt til at afgive to stemmer på generalforsamlingen d.m.å. 

ved samtlige forslag og valg, der på generalforsamlingen bliver 

genstand for stemmeafgivelse. 

2. fuldmagt til at afgive to stemmer på generalforsamlingen d.m.å. 

ved samtlige valg, der på generalforsamlingen bliver genstand for 

stemmeafgivelse. 

3. fuldmagt til at afgive to stemmer på generalforsamlingen d.m.å. 

ved forslag, der på generalforsamlingen bliver genstand for 

stemmeafgivelse. 

 

 
Fuldmagt 

Undertegnede ejer af ejendommen Klithøj      

                            

_____________________________________________________________________ 

(adresse) meddeler  hermed fuldmagt til   

______________________________________________________________________

(navn og adresse)  

______________________________________________________________________ 

Med ret til at afgive to stemmer i mit sted på Generalforsamlingen d.       m.         å.  

Fuldmagten gælder pkt.:    d. iv. 1._________  d. iv.2. __________  d. iv.3 ________   

                                            

Underskrift  ________________________________________ Dato _____________
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