
Forslag til vedtægtsændringer fremsat til ordinær generalforsamling 2008 
 
Nedenstående forslag vedrører en opstramning omkring betaling af kontingenter og bidrag, herunder 
restancer, samt kravene til bestyrelsens orientering af medlemmerne. Men samtidig er det også en op-
blødning af kravene til dokumentation af bestyrelsesmøder. Forslagene har til hensigt at styrke forenin-
gen. 
 
 
Forslag 1 – ’Kontingent til fælles udgifter og administrationsudgifter m.v.’ 

 
Teksten i de sidste to afsnit ændres fra: 
 
Det almindelige kontingent og bidrag til vejfonden vil blive opkrævet, og forfalder til betaling senest den 
1. september. Medlemmer er selv ansvarlige for at kunne dokumentere indbetalt kontingent. 
 
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent eller andre bidrag med eventuelt opkrævningsgebyr senest 1. 
november, skal beløbene inddrives ved retslig inkasso. Restancer med bidrag af enhver art til foreningen 
medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle om-
kostninger i forbindelse hermed, fx rykkergebyr, er betalt. 
 
til denne tekst: 
 
Det almindelige kontingent og bidrag til vejfonden vil blive opkrævet og udsendt samtidig med referat fra 
ordinær generalforsamling, og forfalder til betaling senest den 1. juli. Medlemmer er selv ansvarlige for at 
kunne dokumentere indbetalt kontingent. I det omfang kontingent og bidrag ikke indbetales rettidigt 
udsendes rykker til det enkelte medlem. 
 
Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent eller andre bidrag med eventuelt opkrævningsgebyr senest 
1. september, skal beløbene umiddelbart herefter inddrives ved retslig inkasso. Restancer med bidrag af 
enhver art til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restan-
cen og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, fx rykkergebyr, er betalt.  
 
 
Forslag 2a - §9 Afholdelse af møder – bestyrelsesmedlemmers udtræden 
 

Der indsættes denne tekst som nyt afsnit efter anden sætning: 
 

Bestyrelsen skal kunne dokumentere sine møder, men fastlægger selv formen. 
 

 

Forslag 2b - §11 Generalforsamlingen (Fremsættes kun hvis Forslag 2a vedtages) 
 
Sidste afsnits nuværende tekst: 
 
Der føres protokol over såvel generalforsamlingen som over bestyrelsesmøder. 
 
erstattes med denne tekst: 
 
Der tages referat af generalforsamlingen. 
 
 
Forslag 3 - §15 Protokol 
 
Overskriften for §15 ændres til ’Information til medlemmerne’ 

 

og nuværende tekst: 
 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten. 
 
erstattes med denne tekst: 



 
Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling udsendes hurtigst muligt og senest 2 måneder 
efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
I det omfang grundejerforeningen opretholder en hjemmeside drøfter generalforsamlingen løbende ni-
veauet, herunder minimumskrav til indhold. 
 
 
Eftersom der er tale om vedtægtsændringer kan forslagene ikke vedtages på en ordinær generalforsam-
ling med mindre der er 2/3 af medlemmerne er repræsenteret (§ 14). For at undgå en ekstraordinær 
generalforsamling i 2008 foreslås samtidig vedtagelse af følgende: 
 
 
Forslag 4 (Fremsættes hvis forslag 1 vedtages, ellers bortfalder det) 

 
Forudsat der ikke er 2/3 medlemmer repræsenteret og der ikke er anden grund til afholdelse af ekstraor-
dinær generalforsamling i 2008 end ovenstående forslag til vedtægtsændring vedtager generalforsamlin-
gen samtidig, såfremt forslag 1 vedtages, at: 
 

• Kontingent og bidrag for 2008 udsendes samtidigt med referat for generalforsamling med mindst 
30 dages betalingsfrist og yderligere 60 dages frist inden betalingen inddrives ved retslig inkasso. 

 
 
Forslag 5 (Fremsættes hvis mindst et af forslagene vedtages, ellers bortfalder det) 

 
Forudsat der ikke er 2/3 medlemmer repræsenteret og der ikke er anden grund til afholdelse af ekstraor-
dinær generalforsamling i 2008 end ovenstående forslag til vedtægtsændring vedtager generalforsamlin-
gen samtidig, at: 
 

• Endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer udsættes til ordinær generalforsamling i 
2009. 
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