
Bestvrelsens forslag til andring af paragrafferne 2, 8. 10. 12. 13. 14 og 17

Bestyrelsen har forslag t i l  vedtegtsendringer,  grundet onske om at arbejde ud fra en anden
arbejdsform. Bestyrelsen Onsker fel les ejerskab og ansvar for bestyrelsens opgaver uden ul ighed
el le r  l6nn inger .

Forslaget uddybes p6 general forsamlingen.

Bestyrelsen foresl6r fOlgende endringer:

Fra:
52.
Foreningens hjemsted er Karlebo Kommune under H6rsholm Ret, der er foreningens verneting.

Ti l :
52 .
Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune under Horsholm Ret, der er foreningens verneting.

Fra:
9s.
Ordiner generalforsamling afholdes hvert 6r primo marts. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages
varsel ved skri f t l ig meddelelse t i l  hvert enkelt medlem under den i  medlemsprotokol len anforte adresse.
Det pihvi ler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver
ad ressefora nd ring.
Dagsordenen, der fastsettes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med
indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne 6nskes behandlet pd den ordinere generalforsamling, skal vere bestyrelsen i
hende senest  en uge inden genera l forsaml ingens afholdelse.
Sager, der ikke er optaget pi dagsordenen, kan ikke settes under afstemning.
Pi hver ordinar generalforsamling skal fOlgende punkter be- handles:
1 , . 2 . 3 .
4.
Valg af  d i r igent .
Bestyrelsens beretning om det forlobne 6r.
Aflaggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer.
Rett idigt indkom ne forslag.
5. Fremleggelse af budget og fastsettelse af kontingent. 6. Valg af formand for bestyrelsen.
7 . V alg af bestyrelsesmed lem me r sa mt su pplea nte r.
8. Valg af kasserer.
9. Valg af kr i t isk revisor samt revisorsuppleant. l -0.Eventuelt.  Under Eventuelt kan der ikke settes forslag
ti l  afstemning.

Ti l :

5s.
Ordiner generalforsamling afholdes hvert 6r i  marts. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved
skri f t l ig meddelelse t i l  hvert enkelt medlem under den i  medlemsprotokol len anf6rte adresse.
Det pihvi ler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver
ad ressefora nd ring.
Dagsordenen, der fastsattes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med



indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne onskes behandlet pi den ordinere generalforsamling, skal vere bestyrelsen i
hende senest  en uge inden genera l forsaml ingens afholdelse.
Sager, der ikke er optaget pi dagsordenen, kan ikke settes under afstemning.
Pi  hver  ord iner  genera l forsaml ing skal  fOlgende punkter  be-  handles:
1.  Valg af  d i r igent .
2. Bestyrelsens beretning om det forlobne 5r.
3. Afleggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kri t iske revisorer.
4. Rett idigt indkomne forslag.
5. Fremleggelse af budget og fastsettelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af kr i t isk revisor samt revisorsuppleant.
9.Eventuelt.  Under Eventuelt kan der ikke settes forslag
ti l  afstemning.

Fra:

510.
Generalforsamlingen velger en dir igent, der pi generalfor- samlinge n afg4r al le tvivlssp6rgsmil
ved rOre nde sage rnes be ha nd I i  ngsmide og stem meafgivn inge n.
Hver husstand har 2 stemmer.
Dir igenten er generalforsamlingens Overste myndighed. Afstemningen sker ved hAndsoprakning, med
mindre dir igenten el ler mindst 16 af de stemmeberett igede krever skri f t l ig afstemning.
Stemmeafgivningen kan ske ved skri f t l ig fuldmagt t i l  6t andet medlem. Intet medlem kan dog afgive
stemme i  henhold t i l  mere end 6n fu ldmagt .
Beslutninger pi generalforsamlingen traffes ved simpelt f lertal,  jvf.  dog teksten i  511.
Over det pi generalforsamlingen passerede fOres en protokol, der underskrives af dir igenten og
formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i  enhver henseende.

Ti t :

510
Generalforsamlingen velger en dir igent, der pi generalforsamlingen afgar al le tvivlsspprgsmil vedr6rende
sagernes behandlingsmide og stemmeafgivningen. Hver husstand har 1 stemme.
Dir igenten er generalforsamlingens Overste myndighed. Afstemningen sker ved hindsoprekning, med
mindre dir igenten el ler mindst 16 af de stemmeberett igede kraver skri f t l ig afstemning.
Stemmeafgivningen kan ske ved skri f t l ig fuldmagt t i l  6t andet medlem. lntet medlem kan afgive stemme i
henhold t i l  mere end 6n fu ldmagt .
Beslutninger pi generalforsamlingen treffes ved simpelt f lertal,  jvf.  dog teksten i  511.
Over det pi generalforsamlingen passerede fores en protokol, der underskrives af dir igenten og to
bestyrelsessekretarer, hvorefter den har fuld beviskraft i  enhver henseende.

Fra:
512 .
Bestyrelsen bestir  af 7 medlemmer. Formanden og kassereren velges direkte af generalforsamlingen.
Kassereren behover ikke vere medlem af bestyrelsen.
Kassereren skal bo i  Hvedevanget.
Den valgte bestyrelse konsti tuerer sig selv med nestformand. I  t i l felde af formandens forfald indtreder
nastformanden som formand indti l  neste generalforsamling. Bestyrelsen og sup- pleanterne velges for to
6r ad gangen, si ledes at der hvert 6r afgir 3 medlemmer. Genvalg kan f inde sted. Et bestyrelsesmedlem,



der uden lovl ig grund udebliver fra tre pi hinanden folgende bestyrelsesmoder, m6, hvis blot 6t medlem af
bestyrelsen krever det, udgi af bestyrelsen, og suppleanten for ham/hende indtreder da i  hans/hendes
sted.
Dersom antal let af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i  6rets lOb og efter at suppleanterne er t i l t r6dt, bl iver
mindre end 5, er bestyrelsen berett iget t i l  at supplere sig selv indti l  forstkommende generalforsamling.

T i l :

5rz.
Bestyrelsen bestir  af syv medlemmer. Kassereren velges direkte af generalforsamlingen. Kassereren
behover ikke vere medlem af bestyrelsen, men skal have bopel i  Hvedevanget.
Den valgte bestyrelse konsti tuerer sig selv med to bestyrelsessekreterer, der sammen med kassereren
tegner foreningen. Bestyrelsen velges som f6lger: seks medlemmer og to suppleanter velges for to 6r af
gangen, s6ledes at der hvert 6r afgir tre medlemmer og en suppleant. Det syvende medlem velges for et
6r  af  gangen.  Genvalg kan f inde sted.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovl ig grund udebliver fra tre pi hinanden fplgende bestyrelsesmoder, mi,
hvis blot 6t medlem af bestyrelsen kraver det, udgi af bestyrelsen, og suppleanten for ham/hende
indtreder da i  hans/hendes sted.
Dersom antal let af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i  6rets lOb og efter at suppleanterne er t i l t radt, bl iver
mindre end fem, er bestyrelsen berett iget t i l  at supplere sig selv indti l  forstkommende generalforsamling.

Fra:

5 1 3 .
Bestyrelsen forestir  den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens form6l og interesser,
herunder dri f t  og vedl igeholdelse af fal les anlag si som varmefor- syningsanleg. Bestyrelsen er berett iget
t i l  at ansette og bestemme aflonningen m.v. af medarbejdere t i l  at foresti  dr i f t  og vedl igeholdelse af
eventuel le fel les anleg.
Der afholdes mode, si ofte formanden el ler to medlemmer f inder det nodvendigt. Kassereren forpl igtes t i l
at fremlegge kvartalsoversigter ved m@derne. Efter en kri t isk revision af bestyrelsen f6res oversigten t i l
protokol.
Over det under forhandlingerne passerede fores protokol, der skal fremlegges og godkendes af
bestyrelsen p6 det nestfOlgende bestyrelsesmOde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nir mindst 4 medlemmer giver mode.
Bestyrelsens beslutning traffes ved stemmeflerhed. I  t i l felde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsen kan t i l  losning af speciel le opgaver nedsette udvalg, der kan besti  af medlemmer udenfor
bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden alt id skalvere et bestyrelsesmedlem. Et
s6dant  udvalg har  ikke beslut tende myndighed.

T i l :

513
Bestyrelsen forestir  den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens form6l og interesser,
herunder dri f t  og vedl igeholdelse af fel les anleg som varmeforsyningsanleg. Bestyrelsen er berett iget t i l
at ansette og bestemme afl6nningen m.v. af medarbejdere t i l  at foresti  dr i f t  og vedl igeholdelse af
eventuel le  fe l les anleg.
Der afholdes m6de, si ofte en af de to bestyrelsessekreterer el ler to medlemmer f inder det n@dvendigt.
Kassereren forpl igtes t i l  at fremlegge kvartalsoversigter ved moderne. Efter en kri t isk revision af
bestyrelsen fOres oversigten t i l  protokol.
Over det under forhandlingerne passerede fores protokol, der skal fremlegges og godkendes af
bestyrelsen pi det nestfolgende bestyrelsesmOde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nir mindst 4 medlemmer giver m@de.



Bestyrelsens beslutning treffes ved stemmeflerhed. I  t i l felde af stemmelighed, afholdes skri f t l ig
afstemning blandt bestyrelsens 7 medfemmer.
Bestyrelsen kan t i l  l@sning af speciel le opgaver nedsette udvalg, der kan besti  af medlemmer udenfor
bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog alt id skal vere et bestyrelsesmedlem. Et
sddant udvalg har ikke besluttende myndighed.

Fra:

5r+.
Foreningen tegnes overfor trediemand af formand og kasserer i  forening.
Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen, tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ti l :

51+
Foreningen tegnes overfor tredjemand af en af de to bestyrelsessekretarer og kasserer i  forening.
Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen, tegnes foreningen af de to bestyrelsessekretarer.

Fra:

512 .
Medlemmernes indbetal inger foretages t i l  kassereren, der indsetter foreningens midler i  bank, sparekasse
el ler  p i  g i rokonto i foreningens navn.
PA kontoen kan kun heves af kassereren i  forbindelse med enten formand el ler nestformand.
Den kontante kassebeholdning mi ikke overst ige kr. 1000,- fra m6ned t i l  mined.

Ti l :

5rz.
Medlemmernes indbetal inger foretages t i l  kassereren, der indsetter foreningens midler i  bank, sparekasse
el ler  pA g i rokonto i foreningens navn.
Pi kontoen kan kun heves af kassereren i  forbindelse med en af de to bestyrelsessekreterer.
Den kontante kassebeholdning m6 ikke overst ige kr .  l -000,-  f ra  mined t i l  mined.


