
Forslag til ændring af §8 + §9 

Forslag til ændring af §8 og 9 – ændring af tidsfrister 
 

 

Formål med vedtægtsændringen: 

Bestyrelsen har lyttet til beboernes ønsker på den tidligere 

generalforsamling om, at få indkaldelse, forslag, budget og regnskab til 

ordinær samt ekstraordinær generalforsamling, omdelt tidligere end der 

førhen har været praksis for. 

 

 

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

 

Ordinær generalfor                          primo marts. Den 

indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen 

anførte adresse. 

                                                           

foreningen underrettet om enhver adresseforandring. 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert 

enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. 

                                                             

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge 

inden generalforsamlingens afholdelse. 

                                gsordenen, kan ikke sættes under 

afstemning. 

                                                          - 

handles:  

1. 2. 3.  

4.  

Valg af dirigent. 

                                         . 

Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske 

revisorer. 

Rettidigt indkomne forslag.  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg 

af formand for bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

8. Valg af kasserer.  

9. Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant. 10.Eventuelt. 

Under Eventuelt kan der ikke sættes forslag  

til afstemning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til ændring af §8 + §9 

Forslag til ændring (Markeret med gult) 

 

§8 

                                                 . Den indkaldes 

af bestyrelsen med 28 dages (4 uger) varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen 

anførte adresse. 

                                                           

foreningen underrettet om enhver adresseforandring. 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert 

enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. 

                                                             

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 

inden generalforsamlingens afholdelse. Alle indkomne forslag, til 

behandling på generalforsamlingen omdeles sammen med budget og 

regnskab til hvert enkelt medlem (beboer) senest 7 dage inden 

generalforsamlingens afholdelse. 

                                         , kan ikke sættes under 

afstemning. 

                 eneralforsamling skal følgende punkter be- 

handles:  

1. Valg af dirigent. 

2.                                          . 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske 

revisorer. 

4. Rettidigt indkomne forslag.  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

6. Valg af formand for bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

8. Valg af kasserer.  

9. Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant.  

10.Eventuelt. Under Eventuelt kan der ikke sættes forslag  

til afstemning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til ændring af §8 + §9 

§9 (Vedtægt i dag, der er ingen ændringer af den nuværende paragraf, men en 
tilførsel – se forslag til ændring) 

 

                                                                 

finder det nødvendigt, eller efter at mindst                    

                                                                  

                                                                   

                                                                

indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 

6 uger efter dennes modtagelse.  

                                                         

                                                           

generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.  

                                                                

 

 

Forslag til ændring (Markeret med gult) 

 

§9 

                                                                

                                                                   

finder det nødvendigt, eller efter mindst 1/4 af de af foreningens 

husstande, der ikke er i restance til foreningen, til b           

                                                                   

                                                                

indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 

6 uger efter dennes modtagelse. Den indkaldes af bestyrelsen med 

14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem 

under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

                                                           

foreningen underrettet om enhver adresseforandring. 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert 

enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. 

 

                                                         

                                                           

generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 
 

 

 

 

 


