
Ejerforeningen Nordrevænge 

År 2015, tirsdag den 17. februar kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling 
Ejerforeningen Nordrevænge. 

Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirken, Mågevej 31, 2400 København N. 

67 ejere var mødt personligt eller med fuldmagt. 

Dagsorden var som følger: 

1. 

2. 

Valg af dirigent. 

Vedtagelse af nye vedtægter. 

1. Valg af dirigent 

Formanden Allan Bengtson bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Pernille 
Høxbro som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter advokat Pernille Høxbro 
enstemmigt valgtes som dirigent. 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var gyldig og lovlig indvarslet i 
henhold til foreningens vedtægter. 

2. Vedtagelse af nye vedtægter 

Formanden forklarede baggrunden for, at bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter, nemlig 
at der i de kommende år må forventes større renoveringsarbejder på ejendommen, som 
bestyrelsen finder at det vil være formålstjenligt at kunne finansiere via optagelse af fælleslån. 

Herefter gav formanden ordet til advokat Pernille Høxbro, som gennemgik forslag til nye 
vedtægter. 

Efter denne gennemgang bemærkede advokat Pernille Høxbro, at der i det nye vedtægtsforslag § 
5, stk. 3 var lagt op til en ændring i forhold til de eksisterende vedtægter, nemlig at der på 
generalforsamlingen stemmes efter fordelingstal og ikke som i de eksisterende vedtægter med en 
stemme pr. lejlighed. 

Der var herefter mulighed for at komme med spørgsmål og bemærkninger til det nye 
vedtægtsforslag. 



Flere ejere tilkendegav opbakning til, at foreningen ville have mulighed for at finansiere fremtidige 
store renoveringsarbejder gennem fælleslån. 

Der blev stillet spørgsmål til hæftelsen på fremtidige fælleslån og advokat Pernille Høxbro oplyse, 
at det ville være afhængigt af, hvilke aftaler der indgås med en långiver. Efter en grundig drøftelse 
af vedtægtsforslaget var der enighed om at overgå til afstemning. 

Dirigenten foreslog, at spørgsmålet om indholdet af § 5 stk. 3 først blev sat til afstemning. 
Generalforsamlingen var enig heri. Herefter satte dirigenten til afstemning: 

§ 5, stk. 3 får følgende indhold: 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal efter antal. Hvis en 
lejlighed ejes af to eller flere kan disse kun afgive en stemme. Et medlem, der ejer flere lejligheder 
har stemmeret med en stemme pr. lejlighed. 

For dette forslag stemte 64. Imod stemte 3. Dirigenten konstaterede, at denne ændring var 
vedtaget. 

Herefter satte dirigenten til afstemning at som konsekvens at denne vedtagelse ændres § 5 stk. 4 : 
beslutning om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige 
dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal på en 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret. Vedtages forslaget med 2/3 
flertal på en generalforsamling, hvor færre end 2/3 af stemmerne er repræsenteret, skal der inden 
6 uger afholdes ny generalforsamling. Såfremt også 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 
denne generalforsamling stemmer for forslaget, er forslaget vedtaget. 

Samtlige tilstedeværende stemte for denne ændring af §5 stk 4. 

Herefter satte dirigenten det samlede vedtægtsforslag til afstemning. 

For det samlede nye forslag til vedtægter stemte alle tilstedeværende. 

Dirigenten konstaterede herefter, at vedtægterne var gyldigt vedtaget i henhold til de 
eksisterende vedtægters § 10, i henhold til hvilken bestemmelse, at ændring af vedtægter 
vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling. 

Dog konstaterede dirigenten også, at der ikke var repræsenteret 2/3 af stemmerne på 
generalforsamlingen. 

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at der i henhold til vedtægternes§ 10 skulle afholdes 
en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel inden for 6 uger efter den 1. 
generalforsamling. 

Dirigenten oplyste, at i henhold til eksisterende vedtægter, ville der på denne generalforsamling 
kunne ske vedtagelse, når 2/3 af de der repræsenterede stemmer stemte for forslaget. 



Bestyrelsen oplyste, at man snarest ville indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling. 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 

Generalforsamlingen hævet kl.21.15 

Charlottenlund d.5.3 2015. 

Som dirigent 

Pernille Høxbro 

Bestyrelsen: 

Allan Begtson 

(formand) 

Karen Martens Line Løfberg 

Katrine Dybkjær Marina Zaar 
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