
Grundejerforeningen Østerhøj Syd 

Ekstraordinær Generalforsamling 

 

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00 i fælleshuset, Østerhøjvej 2. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og andre formalia 

• Dirigent: Ib, referent: Harald. 

• Dirigenten fastslog at indkaldelsen var uddelt 3 uger før generalforsamlingen, samt lagt på 

hjemmesiden, så alle varsler for den ekstraordinære generalforsamlingen var i orden i henhold til 

reglerne. Dermed var generalforsamling lovlig og kunne gennemføres. 

 

2. Valg af ny bestyrelse, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der var ingen der ønskede at indtræde i en ny bestyrelse.   

Som bekendt har foreningen derfor et meget stort problem, da vi er forpligtet til at have en 

grundejerforening med en bestyrelse.  

En af bekymringerne omkring at stille op til en ny bestyrelse var regnskabsdelen, men her gjorde 

formanden Anny opmærksom på at der er budget til at købe ekstern hjælp, hvis den nye bestyrelse 

ønsker det. Samtidigt gjorde formanden det klart, at den gamle bestyrelse naturligvis vil støtte en ny 

bestyrelse således, at den nye bestyrelse kan komme i gang på en ordentlig og forsvarlig måde.   

Formanden påpegede, at den gamle bestyrelse kun vil foretage det absolut nødvendige med at betale 

regninger i perioden indtil der er fundet, og indsat en ny bestyrelse. Generalforsamlingen godkendte 

og bifaldt at bestyrelsen ville foretage de ting der var absolut nødvendigt. 

Som en konsekvens af, at der ikke er en siddende bestyrelse, vil der heller ikke blive modtaget nye 

reservationer til fælleshuset.  Fælleshusudvalget lovede dog, at allerede reserverede og betalt 

arrangementer ville blive gennemført. 

Generalforsamlingen kom frem til at dele området op i mindre dele og at hver del forpligtes til at stille 

med en person til bestyrelsen. Fordelingen kom til at se således ud:   

  



 

Grønhøj boligforening:  1 bestyrelses medlem 

Parceller fra Jægerstræde :  1  bestyrelsesmedlem 

Parceller fra Buestræde og parceller på Østerhøjvej  : 1 bestyrelsesmedlem 

Parceller fra Snarrestæde og parceller fra Skyttestræde : 1 bestyrelsesmedlem 

Boligforening Jægerbo og  AB Østerhøj: 1 bestyrelsesmedlem 

Plantage I og Plantage II: 1 bestyrelsesmedlem 

AB Måløvkilen og AB Østerhøj, Måløv: 1 bestyrelsesmedlem 

 

Den ekstraordinære generalforsamling pålægger derfor den gamle bestyrelse, at indkalde til en ny 

ekstraordinær generalforsamling mandag den 12. juni, hvor foreningens medlemmer igen mødes og 

kandidaterne til bestyrelsen bliver præsenteret med henblik på formelt at vælges.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


