
 
Hyldekærparkens Grundejerforening  Hyldekærparken 20  Tel. 46 73 05 47 
 
 
18. juni 2007 
 
 
Indkaldelse til: 
 

Ekstraordinær generalforsamling i 
i 

Hyldekærparkens Grundejerforening 
 

Margretheskolen (festsalen) 
 

Tirsdag 26. juni 2007 kl. 19:00 
 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Afstemning om tilbagebetaling af de indbetalte 6.000 kr. + renter, som 52 parceller har 
indbetalt til foreningens konto til brug for Hyldekærparkens Grundejerforenings 
tilslutning til Gundsømagle Antenneforening. Anmodning om indkaldelse til denne 
ekstraordinære generalforsamling med denne dagsorden har bestyrelsen modtaget skriftligt 
fra Lissie Madsen (nr. 20) på vegne af 15 grundejere og således i overensstemmelse med § 6 
i vedtægterne. 

 
Til forslagets vedtagelse kræves iflg. vedtægternes § 9 stk. 1, at mere end 50% af de 
fremmødte stemmer for forslaget. Stemmeret har de 52 parceller, som har indbetalt 6.000 kr. 
Parcel nr. 30 og 54 har ikke stemmeret, da de ikke har betalt. 
 
Allan Ohms har skriftligt bekræftet i en E-mail til Kurt Olsen, at afgørelsen træffes ved 
simpelt flertal. Han gør opmærksom på, at hvis bestyrelsen har forpligtet 
grundejerforeningen økonomisk i tillid til beslutningen på den ekstraordinære 
generalforsamling d. 28. august 2006, da må bestyrelsen sikre sig, at den ikke påtager sig et 
erstatningsansvar. Derfor skal det inden evt. tilbagebetaling af indbetalt beløb afklares, om 
annullering af den kontrakt, som er indgået med Dansk Kabel TV i september 2006 vil 
medføre et evt. erstatningsansvar, og om det evt. vil medføre reduktion i beløbet på de 6.000 
kr. 
 
Vi vedlægger fuldmagt, som I bedes benytte, hvis I er forhindret i at møde til den 
ekstraordinære generalforsamling. I bedes bemærke, at et medlem maksimalt kan 
repræsentere 3 parceller på generalforsamlingen (§ 8 stk. 3). 



 
 
Vedr. sagen om tilslutning til Gundsømagle Antenneforening henviser bestyrelsen til følgende 
referater: 
 

• Informationsmøde vedr. tilslutning til Gundsømagle Antenneforening 8. maj 2006 
 

• Ekstraordinær generalforsamling 28. august 2006 
 

• Ordinær generalforsamling 20. november 2006 
 

• Information til Hyldekærparkens beboere i slutningen af december 2006 
 

• Hændelsesforløb fra ultimo 2006 til primo juni 2007, som vedlægges som bilag til denne 
indkaldelse 

 
• Bestyrelsesmøde 14. juni 2007, som vedlægges som bilag til denne indkaldelse 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
Bilag:  
 
Dokument til brug for fuldmagt 
Beskrivelse af hændelsesforløb ult. dec. 2006 – primo juni 2007 
Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2007 


