
Fredensborg den 18. oktober 2022 

Indkaldelse til Ekstraordinære generalforsamling
Foreningens afsluttende generalforsamling

 Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 17.30
Sted: Fredensborg bibliotek, 3480 Fredensborg

Kære medlem (1)

Med henvisning til vedtægternes § 5, stk 2. indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinære 
generalforsamling. Det er den SIDSTE generalforsamling. 
Tilmeldingen er ikke nødvendig, men kan foretages på mail til FSA på mail, fsa@fsanet.dk. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår:

Advokat Søren Hansen, DRACHMANN ADVOKATER

2. Fremlæggelse af det sidste regnskab – gældende for 2022. Regnskabet indeholder en post for 
udlodning af foreningens resterende midler til medlemmerne – med et forbehold for den endelige

udlodning. Bestyrelsen foreslår at der hensættes en reserve på 20.000,- til dækning af forventede
udgifter til bank, moms/skat, advokat og revisor. Regnskabet er vedlagt som bilag.

3. Grundet momsreglerne, kan vi ikke afregne moms i indeværende kalenderår. Det betyder, at vi 
på nuværende tidspunkt har ca. 60.000,- til gode hos skattestyrelsen. Hvis udbetalingen fore-
tages efter momsafregningen i 2023, vil der være yderligere udgifter i forbindelse med dette – ca.
20.000,-. Spørgsmål til generalforsamlingen: Skal vi udbetale i år (2022) og gå glip af ca. 
40.000,- eller udbetale i 2023 og dermed øge det udbetalte beløb ?

4. Orientering om procedure for udbetaling af overskud herunder frist for tilbagemelding af kon-
tooplysninger. Disse (kontooplysninger) skal senest være foreningen i hænde (Personligt til for-
mand/kasserer postkasse eller pr. mail: fsa@fsanet.dk) fredag d. 28. oktober 2022. Herefter vil 
udbetalingerne kunne foretages. Bestyrelsen foreslår evt. overskud på hensættelserne over-
drages med 83% til ”Grundejerforeningen Fredensborg Søpark” og 17% til ”Grundejerforeningen 
Trekanten”. Beløbet er skattepligtigt - svar fra skattestyrelsen er vedlagt som bilag.

5. Afslutning.

Denne indkaldelse er den 18/10-2022 udsendt til alle medlemmer med registreret e-mailadresse, jf.
vedtægternes § 7, stk.3. Indkaldelse med bilag samt vedtægter kan også ses og downloades fra 
foreningens hjemmeside.

Jens Jakob Thorhauge Andersen

Formand

http://fsanet.dk/foreningen/generalforsamling/
mailto:fsa@fsanet.dk


Uddrag af vedtægter:

(1) Vedtægternes     §   4:      

Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance 
med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret.

Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. 
Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes af en gene-
ralforsamling, eller skal indkaldes på skriftlig begæring fra mindst 10 % af medlemmerne.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages skriftligt varsel, og skal angive formålet med og
dagsorden for generalforsamlingen. Den skal afholdes senest 21 dage efter en beslutning
er taget af en tidligere generalforsamling, eller en begæring er lovligt fremsat.

§ 15. Ophævelse af foreningen  

Stk. 1. Ophævelse af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, som indkaldes alene
med dette formål for øje, og hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og ¾ af
de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt ophævelsen vedtages, men det nødvendige antal medlemmer ikke er til stede,
indkaldes til en ny generalforsamling senest 3 måneder efter den første generalforsam-
ling. Her kan ¾ af de fremmødte medlemmer vedtage nedlæggelsen uanset antallet af
fremmødte.

Stk. 3. Eventuelt overskud i foreningen, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles
ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, med mindre generalfor-
samlingen træffer anden beslutning


