
Forslag til generalforsamling 2022 i FredensborgFordi a.m.b.a. 
 
 
Vedr. punkt 5 på dagsordenen: 
Bestyrelsen foreslår at ændre revisionen af årsregnskabet til udvidet gennemgang for det 
kommende regnskabsår. 
 
 
 
Vedr. punkt 7 på dagsordenen: 
 
Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer i vedtægter § 9 og 10. Ændringer er markeret 
som understreged: 
 
 
§ 9 Ordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Kompetence 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 
 
Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog således at 
første ordinære generalforsamling efter stiftende generalforsamling først afholdes i april 2021. 
 
Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens ønske afholdes digitalt. 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres senest 30 dage 
før afholdelsen. 
 
Annoncering sker ved opslag på selskabets hjemmeside. 
 
Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen og kan ses på selskabets hjemmeside 14 
dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede 
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er andelshaverne.  En ledsager til en 
andelshaver er desuden mødeberettiget, men ikke stemmeberettiget. 
 
Når andelshaveren er en institution, selskab, forening eller lignende, skal den person, som ønsker 
at udnytte stemmeretten på generalforsamlingen fremgå af selskabets liste over andelshavere. 
 
Stk. 4 Forslag 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 
senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor 7 dage før 
generalforsamlingen. 

slettede: e

slettede: 2 uger

slettede: 1 uge



 
Stk. 5 Afstemning 
Ved afstemning kan hver fremmødt andelshaver afgive max. én (1) stemme pr. andelshaver uanset 
antallet af andelsbeviser. Hver fremmødt andelshaver kan yderligere afgive stemme ved fuldmagt 
for én (1) anden andelshaver. 
 
Beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer jf. 
§ 11 og forslag om opløsning af selskabet jf. § 13. 
 
Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis en af de stemmeberettigede forlanger det. 
 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen beslutter det eller når mindst 
25 % af andelshaverne, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller revisor skriftligt begærer ønske 
herom med begrundet forslag til dagsorden.  Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som 
ved ordinær generalforsamling, dog med et varsel på mindst 8 dage. 
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