
 
 

 
Referat fra GRUNDEJERFORENINGEN VED KAGSÅs ekstraordinære 

generalforsamling afholdt på fællesarealet bag garagerne søndag den 7. 
august 2022. 

 
 

 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
 
Uffe, VK 58, blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt iflg. vedtægterne, hvori den er beskrevet som værende 
beslutningsdygtig. 
 
Pkt. 2. Orientering fra bestyrelsen omkring det forslag, vi skal tage stilling til og stemme om: 
 
Formanden bød velkommen og orienterede om Novafos’ forespørgsel om at deklarere en eller flere 
forsyningsledninger på vores fællesareal, som grænser op mod Kagsåkollegiet, og at bestyrelsen for 
grundejerforeningen Ved Kagså ved godkendelse af dette forslag får bemyndigelse til at indgå aftale med 
Novafos, samt underskrive fuldmagt til tinglysning. Hvis forslaget godkendes, kan vi få udbetalt et 
erstatningsbeløb fra Novafos på kr. 29.137,50. Alternativt vil Novafos gøre brug af ”gæsteprincippet” hvor 
ledningen ikke deklareres og der vil ikke blive udbetalt erstatning. 
 
Pkt. 3. Forslag og afstemning: 
 
Der var spørgsmål om hvor præcis ledningen ligger. Formanden havde en tegning hvor han kunne vise det. 
Vi stemte om forslaget og det blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte samt en fuldmagt fra en husejer 
der ikke kunne deltage personligt.  
 
Forslaget som dermed blev godkendt, var som følgende, og var ligeledes beskrevet i den udsendte 
indbydelse: 
 
Forslag fra bestyrelsen: 
 
Vi skal tage stilling til Novafos’ forespørgsel om at deklarere en eller flere forsyningsledninger på vores fælles 
areal som grænser op mod Kagså Kollegiet, og at vi (bestyrelsen for Grundejerforeningen Ved Kagså) ved 
godkendelse af dette forslag får bemyndigelse til at indgå aftale med Novafos, samt underskrive fuldmagt til 
tinglysning. Dette er betingelsen for at vi kan få erstatningsbeløb på kr. 29.137,50 udbetalt, alternativet er at 
Novafos så blot vil gøre brug af ”gæsteprincippet” hvor ledningen ikke deklareres og der ikke udbetales 
Erstatning. 
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