
Forslag til ændring af §13 

Forslag til ændring af §13 – stemmelighed i bestyrelsen 
 

 

Formål med vedtægtsændringen: 

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at arbejde ud fra en flad 

organisationsstruktur, således at alle bestyrelsesmedlemmernes stemmer 

tælles ens. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre, at formandens stemme 

tælles på samme måde, som de resterende bestyrelsesmedlemmers og derfor 

ikke kan være udslagsgivende. 

 

 

§13. (Vedtægt i dag – det område, der ønskes ændret, er markeret med gult) 

 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningens 

virksomhed og varetager dens formål og interesser, herunder 

drift og vedligeholdelse af fælles anlæg så som varmeforsyningsanlæg. 

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og 

bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift 

og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg. 

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder 

det nødvendigt. Kassereren forpligtes til at fremlægge 

kvartalsoversigter ved møderne. Efter en kritisk revision af 

bestyrelsen føres oversigten til protokol. 

Over det under forhandlingerne passerede føres protokol, der 

skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver 

møde. 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte 

udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet 

dog udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et 

sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 

 

Forslag til ændring (Markeret med gult) 

§13. 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningens 

virksomhed og varetager dens formål og interesser, herunder 

drift og vedligeholdelse af fælles anlæg så som varmeforsyningsanlæg. 

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og 

bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift 

og vedligeholdelse af eventuelle fælles anlæg. 

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder 

det nødvendigt. Kassereren forpligtes til at fremlægge 

kvartalsoversigter ved møderne. Efter en kritisk revision af 

bestyrelsen føres oversigten til protokol. 

Over det under forhandlingerne passerede føres protokol, der 

skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer giver 

møde. 

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde 

af stemmelighed, henlægges forslaget. 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte 

udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet 

dog udvalgsformanden altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et 

sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 


