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GRUNDEJERFORENINGEN
ÆBLEVÆNGET

FORSLAG TIL ÆNDRING AF 
GRUNDEJERFORENINGENS 
VEDTÆGTER
Hermed følger Grundejerforeningens vedtægter i en revideret udgave, som med de foreslåede 

ændringer ønskes vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2019.

Grundejerforeningens bestyrelse har i tidens løb erfaret, at Grundejerforeningens vedtægter 

kunne trænge til en gennemgang, idet der i årenes løb er sket få mindre ændringer, som bør 

tilrettes og fremgå af vedtægterne. 

Desuden har der været enkelte mindre justeringer rent sprogmæssigt, som vi ved samme 

lejlighed har benyttet os af at få justeret og rettet.

Endelig har vi erfaret, at der med tiden måske er kommet flere lejere til i Grundejerforeningen, 

og har i den forbindelse tilføjet en bestemmelse i vedtægternes § 7, der også vil gøre det muligt 

for lejere at deltage i såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, såfremt de 

reviderede vedtægter bliver vedtaget..

De ord/områder som skal slettes af vedtægterne er anført som eksemplet her, 

gennemstreget i grøn tekst.

De ord/områder som skal tilføjes i vedtægterne er anført som eksemplet her i rød tekst.

Vedtægterne bedes gennemlæst inden generalforsamlingen, hvor de foreslåede ændringer skal

drøftes til endelig vedtagelse.

Vedtægterne (bilag 5) samt fuldmagt (bilag 6) kan findes på Grundejerforeningens hjemmeside 

www.aeblevaenget8520.dk – som i øvrigt har fået et nyt fint look. Kig engang!

På bestyrelsens vegne

Pia Odgaard
Februar 2019

http://aeblevaenget8520.dk/
http://www.aeblevaenget.dk/
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