
Grundejerforeningen Slotsdalen  
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 5/11 2012 

Punkt til afstemning: Hoveddøre kan også males sorte  
 
 
 
Den 5/11 2012 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsdalen i 
fælleshuset, Slotsdalen 81, 2970 Hørsholm. 
 
Tilstede  var ejerne af Slotsdalen nr.: 
 
9, 13, 15, 23, 41, 47, 65, 89, 95, 145, 153, 161, 163, 181, 189, 199 og 201. 
 
Repræsenteret ved fuldmagt var ejerne af Slotsdalen nr.: 
 
11, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 53, 71, 77, 79, 83, 85, 87, 91, 109, 111, 113, 121, 127, 129, 
135, 137, 141, 143, 149, 155, 165, 167, 173, 177, 187, 191, 203 
 
 
Dagsorden  
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Forslag til afstemning: Hoveddøre kan også males sorte (hel- eller halvblank sort) Hoveddøre vil 

herefter kunne fremstå i 2 farver: sort eller den oprindelige blå. 
4. Evt.  

 
Ad 1 + 2: 
 
Grundejerforeningens næstformand Jens Bøje Nilsen bød velkommen og foreslog Dorte Kjærsgaard (nr. 
13) som dirigent og Malene Rysgaard (nr. 145) som referent. Ingen modkandidater meldte sig. 
 
Ad 3:  
 
Herefter gennemgik næstformanden reglerne for afstemningen: 
  
Forslaget vedr. muligheden for at kunne male hoveddørene sorte, opnåede 2/3 flertal på den 
ekstraordinære generalforsamling den 25/9 2012, men generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig. 
 
Jf. vedtægternes § 11,stk. 4 kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med fornyet 
afstemning af et forslag, såfremt der opnås et stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte for et forslag på en 
ikke-beslutningsdygtig generalforsamling. På denne nye generalforsamling kan det samme forslag 
vedtages med 2/3 flertal af de deltagende medlemmer – uanset antallet. 
 
Dirigenten takkede for ordet og kunne herefter konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var 
lovligt indkaldt/varslet, jf. vedtægterne. 
 
Derefter kunne det oplyses, at der i alt var 54 medlemmer repræsenteret.  
 
Resultat af afstemningen: For stemmer = i alt 46.   



 
Dirigenten kunne derfor bekræfte, at der var mere end 2/3 flertal og forslaget derfor var vedtaget. 
 
Bestyrelsen vil følge op på vor kontakt til Hørsholm Kommune for at få afklaret, om ændring af farven på 
hoveddøren til sort for de ejer, der ønsker det, er accepteret indenfor rammerne af det nuværende 
udtryk for byggeriet, eller om dette kræver en egentlig behandling og godkendelse af Hørsholm 
Kommune. Det er vigtigt at påpege, at det indtil vi har indhentet kommunens svar, ikke er lovligt at male 
sin hoveddør sort. Bestyrelsen informerer medlemmerne, så snart dette er afklaret. 
 
Til slut takkede dirigenten for et godt møde. 
 
Mødet blev afsluttet ca. kl. 19.30 
 
 
Hørsholm, den 6/11 2012 
/Malene Rysgaard 


