Dyssegårdens Grundejerforening

Regler om fuldmagter ved vores generalforsamling
Kort – og lidt uddybende – om fuldmagtsreglerne for os specifikt og sådan mere generelt.
Til generalforsamlinger i Dyssegårdens Grundejerforening gælder følgende regelsæt:
•

At brevstemme er ikke en mulighed.

•

Medlemmer der ejer mere end en parcel har kun en stemme.

•

Hvert medlem kan maks. medtage 2 fuldmagter fra andre medlemmer, fsv. som disse har karakter
af Generel fuldmagt (se nedenfor i eks. 1 og 3).

•

Generel fuldmagt som nævnt nedenfor i eks. 2 er ikke omfattet af begrænsningen om 2 fuldmagter, men har kun virkning hvis der ikke på generalforsamlingen kommer ændringsforslag til punktet.

En fuldmagt kan have karakter af
egen overbevisning på fulden generel fuldmagt eller en spemagtsgiverens vegne i alle
cialfuldmagt. Derudover kan en
spørgsmål, der måtte komme til
fuldmagt også ordlydsmæssigt
afstemning på generalforsamlinfremstå som en ”blanding”, hvor
gen.
en generel fuldmagt indeholder en 2. Her gives fuldmagtshaveren
særlig bemyndigelse, hvor fuldmulighed for at stemme efter
magtsgiveren udtrykkelig angiver,
egen overbevisning på fuldhvad der skal stemmes på konmagtsgiverens vegne i alle
krete dagsordenspunkter.
spørgsmål, der måtte komme til
afstemning på generalforsamlinEksempel:
gen, MEN i visse spørgsmål vil
1. Generel fuldmagt: Undertegnefuldmagtshaveren være forpligde giver hermed xx, (adresse)
tet til at stemme på den bestemfuldmagt til at stemme på mine
te måde, som fuldmagtsgiveren
vegne på generalforsamlingen,
ønsker det (og har tilkendegivet
der afholdes (dato).
i fuldmagten).
2. Generel fuldmagt med særlig
3. Fuldmagtshaveren er forpligtet
bemyndigelse: Undertegnede
til at stemme på den bestemte
giver hermed xx, (adresse) fuldmåde som fuldmagtsgiveren har
magt til på mine vegne på genetilkendegivet i fuldmagten. Det
ralforsamlingen, der afholdes
er kun for de i fuldmagten
(dato). For så vidt dagsordens
nævnte spørgsmål, at fuldmagpunkt X, skal der stemmes (ja/
ten har virkning.
nej/blankt) (etc.).
I forhold til punkt 2) og specielt i
3. Specialfuldmagt: Undertegnede
forhold til 3) kræver det, at dirigiver hermed xx, (adresse) fuldgenten holder tungen lige i munmagt til på mine vegne at stemden og har fået noteret, hvad inme (ja/nej/blankt) vedrørende
tentionerne i fuldmagten nærmere
dagsordens punkt X (etc.)
indebærer for stemmetal og udDen nærmere forskel på fuldmag- fald.
terne er:
Endvidere skal en dirigent være
1. Her gives fuldmagtshaveren fuld
opmærksom på, at et stillet formulighed for at stemme efter
slag gennem beslutningsprocesVores vedtægters…

§ 10: AFSTEMNINGSREGLER
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres
ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning, hvis udfald afgør sagen.
Medfører denne på ny stemmelighed bortfalder forslaget.
Hvert medlem har 1 stemme, uanset hvor mange
parceller vedkommende er ejer af. Har en parcel
flere ejere kan kun en af disse udøve stemmeret.

sen kan risikere at blive ændret så
meget i forhold til en fuldmagtsgivers forudsætninger, at fuldmagten kan blive helt eller delvist ugyldig på sådanne afstemningstemaer. Men det er den risiko, man
som medlem må acceptere, når
man vælger at lade sig repræsentere ved fuldmagt.
Brevstemmer
Ved ”brevstemmer” forstås en
skriftlig tilkendegivelse fra et medlem om, hvorledes denne vil stemme i bestemte spørgsmål, men uden at der er tale om en fuldmagt
givet til en egentlig fuldmagtshaver. Dirigenten bør kun acceptere
en brevstemme, såfremt det udtrykkeligt fremgår af foreningens
vedtægt, at medlemmerne kan afgive brevstemmer.
Fremgår der alene af foreningens
vedtægt, at medlemmerne kan afgive fuldmagt, vil brevstemmer
derfor normalt ikke være tilladt.
Dette dels ud fra en betragtning
om, at medlemmerne som udgangspunkt bør møde på generalforsamlingen og deltage i den demokratiske beslutningsproces og
dels at brug af brevstemmer kan
medføre en risiko for, at en intention om fuldmagtsbegrænsning undergraves.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog
skal afstemning ske skriftligt, hvis mindst 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Fuldmagt:
Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen person kan repræsentere mere end 2 fuldmagter. Denne begrænsning gælder ikke fuldmagter, der angiver for
eller imod et på dagsordenen medtaget forslag. Alle fuldmagter skal godkendes af dirigenten.

