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Referat c:lf ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte den 
25. juni 2015

Den 25. juni 2015 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sl<avtofte i Virum 
Hallerne, Geels Plads 40, 2830 Virum. 

Til stede var: 

Ejerne af l(lokkelyng nr. 6, 7, 17 (ved fuldmagt}, 18, 19, 25, 27 (ved fuldmagt). 

Bo ro hus Skovtof te ApS i egenskab af ejer af de 51 endnu ikke overdragne ejendomme var 
repræsenteret af advokat Martin Schmidt-Larsen. 

Som bestyrelsesmedlemmer var Martin Schmidt-Larsen og Ole Mondahl. 

DAGSORDEN 

Generalforsamlingens dagsorden var følgende: 

a) 

b) 

c) 

Valg af dirigent 

Forsalg fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 12. 11 

Eventuelt. 

Ada - Valg af dirigent 

Advokat Martin Schmidt-Larsen blev valgt som dirigent. 

Forsamlingen bemærkede i enighed, at valget af dirigent var i strid med vedtægternes bestemmelse herom, 

idet det af§ 11.4 fremgår, at dirigenten bl.a. ikke må være medlem af bestyrelsen. Af praktiske grunde 

accepterede forsamlingen dog, at formanden, advokat Martin Schmidt-Larsen varetog hvervet som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings

dygtig. 

Ad b - Forslag fra bestyrelsen 

Indledningsvis blev det præciseret, at bestyrelsesmedlem Ole Mondahl ikke støttede forslaget. 

Vedtægternes pkt. 12. 11 er sålydende: 



"Dog er bygherre Borohus Skovtofte ApS /JereUiget til ot uc!per1e op til to af bestyrelsens 

medlemmer, indW /Jorohus Skovtofte ApS har solgt alle ejendomme omfattet af grund

ejerforeningen.". 

Bestemmelsen var foreslået ændret til følgende: 

"Dog er bygherre Borohus Skovtofte ApS berettiget til at udpege flertallet af bestyrelsens 

medlemmer, indtil Borohus Sl<ovtofte ApS har solgt a{/e ejendomme omfattet af grund

ejerforeningen. " 

Forslaget blev vedtaget med 51 stemmer for, mens syv stemte imod. 

Dirigenten konstaterede, at mere end 2/3 ud af de samlede antal stemmer i grundejerforeningen pa 75 

stemte for forslaget, hvorfor forslaget blev vedtaget. 

Ad c - Eventuelt 

Der- blev spurgt ind til ophævelsen af vejudlægget, således at skiltning ved parkeringspladserne bliver 

muligt. Martin Schmidt-Larsen oplyste, at bestyrelsen vil bede landinspektøren om at anmode Lyngby

Taarbæk kommune om at ophæve vejudlægget, og understregede, at det ikke er givet, at kommunen 

imødekommer anmodningen. 

Der blev spurgt ind til overdragelsen af fællesarealerne for l<lokkelyng-etapen til grundejerforeningen. 

Martin Schmidt-Larsen oplyste, at han ville undersøge det nærmere og vende tilbage med information til 

medlemmerne. 

Ved den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 oplyste bestyrelsen, at regnskabet ikke forelå, fordi 

regnskabsåret endnu ikke var afsluttet. Bestyrelsen oplyste dog samtidig, at regnskabet forventeligt ville 

foreligge om 4 - 6 uger. Det er ikke sket, og forsamlingen konstaterede, at første regnskabsår iht. vedtæg

terne løber til 31. december 2015. Regnskabet skal derfor først aflægges ved den ordinære generalforsam

ling 2016. 

Dato: den 4. november 2015 
På bestyrelsens vegne 

Underskrevet af bestyrelsesmedlem




