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År 2009 den 10. juni kl. 19,00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i 
EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN. Mødet blev holdt i ”Fælleshuset”, Frugtvangen 5. 
 
Dagsorden: 
 

1. Afstemning omkring vedtagelse af vedtægtsændring af § 18. Medlemmernes 
Rådighedsret -. 
Nu med anført angivelse af navngivne hunderacer under betegnelsen af muskelhunde           
( Og/eller krydsning heraf). 
 
Teksten: ”Tilladelse gælder dog ikke hunde der i henhold til Danske Hunderegistrering 
eller Danske Kennelklub henhører under betegnelsen muskelhunde” 

            erstattes af teksten: 
 

 ” Tilladelse gælder dog ikke hunde, der henhører under betegnelsen muskelhunde, 
herunder følgende racer eller krydsninger heraf: Pitbull, Tosa, Amerikansk 
Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Bull Terrier og 
Amerikansk Bulddog.” 
 

Formanden bød velkommen og foreslog advokat John Jantzen som dirigent. 
 
John Jantzen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
John Jantzen anførte, at forslaget havde været fremsat på seneste ordinære generalforsamling, 
hvor mere end 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget. 
 
Eftersom de stemmer, der stemte for forslaget, ikke udgjorde 2/3 af samtlige stemmeberettigede 
i Ejerlejlighedsforeningen, var der indkaldt til nærværende ekstraordinære generalforsamling. I 
henhold til vedtægterne ville forslaget blive endeligt vedtaget, f.s.v. det opnåede stemmetal på 
2/3 af de fremmødte i såvel antal som fordelingstal. 
 
John Jantzen forespurgte herefter om der var spørgsmål eller kommentarer til det fremsatte 
forslag. 
 
Sven K Andersen, anførte at en vedtagelse af det fremsatte forslag ville være gældende uanset 
lovgivningen senere måtte forbyde muskelhunde og eventuel indføre en anden definition af 
muskelhunde. I forslaget var anført teksten” herunder følgende racer”. 
 
Preben Skovbjerg, lejlighed nr. 36. spurgte hvorledes man skulle tolke teksten ”krydsninger 
heraf ”. Sven K Andersen præciserede, at bestyrelsen betragtede en krydsning som 
muskelhund, blot den ene forældrehund var muskelhund. 
 
Der var ingen yderligere, der ønskede ordet og forslaget blev bragt til afstemning. Samtlige 
stemmeberettigede stemte for forslaget, der herefter var endeligt vedtaget. 
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