
Forslag 1 til vedtægtsændring:

Da der er opstået tvivl omkring tolkningen af de nuværende vedtægters § 10, mht. hvem der er
stemmeberettigede i spørgsmål omhandlende ”Ejerlavet Skovringen”s økonomi, ønsker vi at stille følgende

forslag til vedtægtsændring. Der er kun tale om ændringer i § 10 Ejerlavet Skovringen .

§ 10 Ejerlavet Skovringen 

Nuværende: 
Stk. 1 Ejerlavet Skovringen 
Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” 
benævnes Skovringsfonden og forvaltes af Klokkekilden i samarbejde med et valgt tremandsudvalg. 

Ændres til: 
§ 10 Ejerlavet Skovringen 
Stk. 1 
Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” 
benævnes Skovringsfonden og forvaltes af ”Skovringsudvalget” (se stk 2) i samarbejde med Klokkekilden. 

Nuværende: 
Stk. 2 
Udvalget, der benævnes Skovringsudvalget vælges blandt de medlemmer, der er ejere af parceller optaget 
på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære generalforsamlinger i år 
med lige årstal. 

Ændres til: 
Stk. 2 
Skovringsudvalget består af minimum 3 personer, som vælges blandt de medlemmer, der er ejere af 
parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære 
generalforsamlinger. Man vælges for en 2 årig periode, med minimum én på valg hvert år. 
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller.  

Nuværende  
Stk 2.1 består 

Nuværende 
Stk. 3 udgår 

Nuværende  
Stk. 4 består som stk. 3 
 



Nuværende  
Stk. 5 
Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun 
vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en 
beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. 

Ændres til: 
Stk. 4 
Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun 
vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en 
beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. 
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker 
med simpel stemmeflerhed.
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Herefter ser den nye § 10 i sin helhed således ud: 

§ 10 Ejerlavet Skovringen 

§ 10 Ejerlavet Skovringen 
Stk. 1 
Den til Grundejerforeningen Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ejerlavet ”Skovringen” 
benævnes Skovringsfonden og forvaltes af ”Skovringsudvalget” (se stk 2) i samarbejde med Klokkekilden. 

Stk. 2 
Skovringsudvalget består af minimum 3 personer, som vælges blandt de medlemmer, der er ejere af 
parceller optaget på ejerlavet ”Skovringens” fortegnelse pr. 31.12.1976. Valget sker på ordinære 
generalforsamlinger. Man vælges for en 2 årig periode, med minimum én på valg hvert år. 
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller.  
Stk 2.1 
Kan Skovringen ikke, på generalforsamlingen, stille med mindst tre medlemmer samt en suppleant til 
Skovringsudvalget, vil udvalgets opgaver blive varetaget af Klokkekildens bestyrelse indtil næste 
generalforsamling. 

Stk. 3 
Skovringsudvalget sørger for den almindelige vedligeholdelse af Skovringsområdets asfaltveje med 
tilhørende rabatter. 

Stk. 4 
Omfattende reparationsarbejder, optagelse af fælleslån og/eller opkrævning af særskilt vejbidrag kan kun 
vedtages på en generalforsamling, til hvilken der i dagsordenen som selvstændigt punkt er optaget en 
beskrivelse af Skovringsudvalgets forslag til vedligeholdelsesforanstaltninger. 
Stemmeberettigede er medlemmer fra de implicerede parceller nærmere beskrevet i stk. 2. Vedtagelser sker 
med simpel stemmeflerhed. 

Stk. 5 
Regnskab for Skovringsfonden aflægges hvert år sammen med grundejerforeningens regnskab. 
Skovringsfonden skal stedse være særskilt konteret. 

Stk. 6 
Eventuelle udlæg foretaget af grundejerforeningens kasse skal så vidt muligt udlignes og må ikke overstige 
10 % af Skovringsfonden ved afslutningen af seneste regnskabsår. 

Stk. 7 
”Vejlavet Skovringen” betaler 1/3 af Klokkekildens kasserers eventuelle aflønning. 


