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Bilag 1
Forslag bestyrelsen. Vedtægtsændringer § 11, §12, §14, §15
1. § 11: Kontingentet indbetales på giro til foreningens kasserer. Er kontingentet ikke betalt 15. april,
udsendes postopkrævning på beløbet med tillæg af porto. Bliver opkrævningen ikke indløst,
overgives den tidligst 15. maj til inkassation gennem advokat uden yderligere varsel. De hermed
forbundne udgifter betales af vedkommende medlem.
Ændres til:
§ 11: Kontingent indbetales ved bankoverførsel til foreningens drift konto. Er kontingentet ikke
betalt 15. april, udsendes opkrævning på beløbet. Bliver opkrævningen ikke indløst, overgives den
tidligst 15. maj til inkassation gennem advokat uden yderligere varsel. De hermed forbundne
udgifter betales af vedkommende medlem.

2. § 12: Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forbindelse med kassereren.
Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto - og kontoen skal
være klausuleret, således at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller
næstformanden.
Ændres til:
§ 12: Foreningen tegnes økonomisk af formanden i forbindelse med kassereren.
Kassebeholdningen skal henstå på konto eller investor portefølje i den bank, hvor
grundejerforeningen har konto og kontoen skal være klausuleret med NemID, således at der kun
kan hæves på kontoen i forbindelse med kasserer eller formand
3. § 14: Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsens
beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme
afgørende. Ved hvert bestyrelsesmøde føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det findes påkrævet.

Ændres til:
§ 14: Bestyrelsen er beslutnings dygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsens
beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme
afgørende. Ved hvert bestyrelsesmøde føres en protokol (referat ved sekretær), der
efterfølgende godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan ansætte
lønnet medhjælp, såfremt det findes påkrævet.

4. § 15: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Denne indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse med
angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dags- ordenens pkt. 5, skal være
formanden i hænde senest 15. januar, og skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemme- flertal med undtagelse af de
tilfælde, hvor nærværende vedtægter udtrykkeligt foreskriver andet.
Hvert medlem har 1 stemme, uanset medlemmet ejer flere grunde. Dog er det en betingelse, at
medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan udøves ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst afgive 2
stemmer ved fuldmagt.
Stemmeafgivningen skal være skriftlig såfremt et medlem forlanger det.

Ændres til:
§ 15: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Denne indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse med
angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dags- ordenens pkt. 5, skal
være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemme- flertal med undtagelse af de
tilfælde, hvor nærværende vedtægter udtrykkeligt foreskriver andet.
Hvert medlem har 1 stemme, uanset medlemmet ejer flere grunde. Dog er det en betingelse, at
medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan udøves ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert medlem højst afgive 2
stemmer ved fuldmagt.
Stemmeafgivningen skal være skriftlig såfremt et medlem forlanger det.

