
Vejledning:  
 

Fuldmagtens indhold  
En fuldmagt giver fuldmagtshaveren mulighed for selv at træffe afgørelse, om de punkter, der bliver sat til 

afstemning på foreningens generalforsamling.  

En fuldmagt kan have karakter af en generel fuldmagt eller en specialfuldmagt.  

Derudover kan fuldmagten også ordlydsmæssigt fremstå som en generel fuldmagt, hvor fuldmagten indeholder 

en særlig bemyndigelse, hvor fuldmagtsgiveren udtrykkeligt angiver på konkrete områder, hvad der skal 

stemmes ja eller nej til. Ordlyden bør dog aldrig gøre, at fuldmagtshaver fratages muligheden for selvstændigt 

at tage stilling til ændringsforslag.  

 

Generel fuldmagt  
Eksempel: ”Jeg giver Peter Jensen, Granvej nr. 1, ret til at stemme på mine vegne på foreningens 

generalforsamling af 26/03 2018 vedrørende alle forhold, der kommer til afstemning på generalforsamlingen.  

 
Generel fuldmagt med særlig bemyndigelse  
Eksempel: ”Jeg giver Peter Jensen, Granvej nr. 1, ret til at stemme på mine vegne på foreningens 

generalforsamling af 26/03 2018 der kommer til afstemning på generalforsamlingen.  

Vedrørende punkt 5 i dagsordenen angående godkendelse af årsregnskab skal der stemmes ja, og vedrørende 

punkt 7 skal der stemmes ja til forslaget angående fælles arbejdsdag.  

 

Specialfuldmagt  
En specialfuldmagt angiver specifikt, hvilke punkter på dagsordenen der gives fuldmagt til.  

Får dirigenten en sådan specialfuldmagt i hænde, skal vedkommende være opmærksom på, at der vedrørende 

afstemninger på generalforsamlingen konkret vil være forskel på, hvor mange stemmeberettigede, der er til de 

forskellige afstemningstemaer. Dette vil afhænge af ordlyden i specialfuldmagten.  

Det kan f.eks. lyde sådan: ”Jeg giver Peter Jensen, Granvej nr. 1, ret til at stemme på mine vegne på 

foreningens generalforsamling af 26/03 2018 vedrørende forslag til vedtægtsændring og vedrørende forslag til 

kontingent-opkrævning”.  
I dette tilfælde vil fuldmagtshaveren kun kunne stemme vedrørende de i fuldmagten positivt opregnede 

forhold. I de resterende forhold, der er til afstemning på generalforsamlingen, foreligger der ikke 

fuldmagtsforhold. 
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Grundejerforeningen Krogager 
Fuldmagt til generalforsamling 

Gladsaxe, – den ___/___-20___ 

 

Fuldmagtsgiver: 

Navn:              

Adresse:             

Fuldmagten udstedes til: 

Navn:              

Adresse:             

Fuldmagten giver lov til:  

(se vedhæftet vejledning) 

� Generel fuldmagt 

� Generel fuldmagt med særlig bemyndigelse 

� Special fuldmagt 

Hvis der gives generel fuldmagt med særlig bemyndigelse eller specialfuldmagt skal det fremgå tydeligt, hvad 

der gives fuldmagt til. 

             

             

             

             

             

              

Dato:              

Fuldmagtgivers underskrift:           


