
                       
 
 

Vedtægter 

Stk. 4. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et 

ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 
2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne. 
Medlemmer af foreningen er forpligtede til at følge de regler der er bestemt i 

foreningens Ordensreglement. 

Årsag: For at koble meningen med at have et ordensreglement sammen med pligten 
til at overholde de gældende vedtægter. 

MEDLEMMERNES FORHOLD TIL FORENINGEN 

§ 6)  
Stk. 3. I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund der ejes, et årligt kontingent til 

foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent fastsættes af den 
ordinære generalforsamling, som beslutter indbetalingstidspunktet. Indbetalingen af 
kontingentet kan ske til foreningens girokonto. eller andet af grundejerforeningens 

bestyrelse angivet sted. 
 

Årsag: Samtlige indbetalinger til foreningen skal ske via foreningens konto. 

GENERALFORSAMLING 

§ 8)  

Stk. 2. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt 
medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet 

på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 
Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning. 
Der kan ikke fremsættes forslag til Generalforsamlingen via indlæg på foreningens 

debatforum. Forslag til Generalforsamlingen skal stiles til formanden, eller via 
kontaktformularen på foreningens website. 

Årsag: Debatforum på foreningen debatside er nedlagt på grund af spam. 

BESTYRELSEN 

§ 12) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvis et medlem 

forlader bestyrelsen i årets løb, erstattes vedkommende med en suppleant, med 
førstesuppleanten først. 



                       
 
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, og genvalg er 
tilladt. 

Generalforsamlingen vælger formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år samt kasserer 

og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter 
generalforsamlingen med en næstformand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Generalforsamlingen vælger ligeledes en første- og en anden suppleant. 

Årsag: Generalforsamling bør vide hvilke centrale poster i bestyrelsen valgte personer 

skal bestride.  

REVISOR OG REGNSKAB 

§ 15)  

Stk. 2. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et 
sådant uanmeldt mindst en gang årligt. 

Revisorerne kan i løbet af regnskabsåret når som helst komme på uanmeldt 
gennemsyn af regnskabet.  

Årsag: Teksten afstemt med den faktiske situation. 

 

§ 17)  
Stk. 2. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000,00.  

Årsag: Foreningen arbejder ikke med kassebeholdning, derfor er dette ikke relevant. 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

§ 19) Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love ikke foreskriver som ikke er 
beskrevet i disse vedtægter, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning 

at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes 
godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender 
skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Årsag: Mere læsbar og nutidig beskrivelse. 

 

 

FARVEFORKLARING: 
 

Blå Teksten udgår 

Rød: Ny tekstformulering 

Grøn: Årsagsforklaring 


