Generalforsamling 2011
Dato: 2. februar 2011
Den årlige generalforsamling afholdes på
Skelgårdsskolen
Torsdag den 24. februar 2011 kl. 18:30.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning og Protokol
Regnskab (Bilag fremsendes separat i primo uge 6)
Behandling af indkomne forslag
Skal snerydningsordningen fortsætte
Samarbejde med grundejerforningen Abelsminde
Valg af bestyrelse:
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Henrik Hjorth Hansen
Jens Cornelius Olesen
Jane Gjesing
Henrik Flinck
Claus Gregersen
Lise-Lotte Olsen
Henrik Jensen
Kenneth Lytsen
Allan Petersen
Bent Lauritzen

Ikke på valg
2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.
1 år.

8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Forslag:
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring. Se vedlagte Bilag 1
Da der efter generalforsamlingen vil blive serveret en bid brød og lidt vådt
til ganen på Papillon, beder vi om svar på nedenstående slip, der bedes
leveret til formanden, Filskovvej 8,
Senest søndag den 20. februar 2010
Med venlig hilsen Bestyrelsen 2. februar 2011.
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Generalforsamling 2011
Bilag 1
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår en ændring af § 3, 6 og 11. Ændringerne i de tre paragraffer
resulterer i en klarhed omkring betalingen af kontingentet og en fastlæggelse af
foreningen ikke må investere foreningens midler i værdipapirer og kapitalbeviser.
Ændringsforslag til paragraf 3:
De første to sætninger lyder:
Regnskabsåret er kalenderåret, hvert år efter generalforsamlingens afholdelse
udsendes giroblanket for det kommende års kontingent. gyldig girokvittering giver
stemmeret og adgang til foreningens generalforsamlinger.
Det at regnskabsåret følger kalenderåret er beskrevet i paragraf 11, og reglerne
for kontingentopkrævningen er beskrevet i paragraf 6. Da der ikke længere
benyttes giroblanketter, skal denne tekst gøres mere tidssvarende.
Bestyrelsen foreslår derfor at paragraf 3 i sin fulde ordlyd kommer til at være
nedenstående. Ændringen er markeret med kursiv.
”Kvittering for betalingen af kontingentet giver stemmeret og adgang til foreningens generalforsamlinger. Hvert medlem har én
stemme, uanset det antal grunde vedkommende måtte eje, ligesom 2
eller flere ejere af samme grund kun har én stemme.
Stemmeafgivningen kan ske ved personligt fremmøde eller behørig
fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer i alt.”
Ændringsforslag til paragraf 6:
Afsnit 2 indeholder formulering omkring hvordan rykning skal foretages.
Med udgangspunkt i kontingentopkrævningen i 2010 foreslår bestyrelsen en
præcisering, således at både kasserer og medlemmer er enige om forløbet i
forbindelse med for sent betaling af kontingentet.
Bestyrelsen foreslår derfor at paragraf 6 i sin fulde ordlyd kommer til at være
nedenstående. Ændringen er markeret med kursiv.
”Alle anlægsudgifter såsom vejanlæg, lys og vandanlæg fordeles ligeligt
mellem grundene til anlægsfonden. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves én gang årligt i juni måned og skal være betalt senest 31. juli.
Betales kontingentet ikke rettidigt pålægges et gebyr á kr. 50,00 på
rykker 1, der har forfald 1. september. Betales rykker 1 ikke rettidigt pålægges et gebyr á kr. 100,00 på rykker 2, der har forfald 1.
oktober. Betales rykker 2 ikke rettidigt overgår opkrævningen til
inkasso. Rykker 1 og rykker 2, samt overdragelsen til inkasso
foretages med udgangspunkt i kontoudtoget fra foreningens konto
pr. den 5. i måneden og personlige indbetalinger til kassereren.
Foreningen har panteret for de enkelte påhvilende bidrag efter lån af
offentlige midler i pågældende ejendomme, når vedkommende anlæg
er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamlinger.”
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Generalforsamling 2011
Bilag 1 fortsat
Ændringsforslag til paragraf 11:
Bestyrelsen mener ikke at foreningens midler skal investeres i værdipapirer eller
kapitalbeviser, hvorfor dette skal inkluderes i denne paragraf.
Bestyrelsen foreslår derfor at paragraf 11 i sin fulde ordlyd kommer til at være
nedenstående. Ændringen er markeret med kursiv.
Foreningens regnskab er kalenderåret. Regnskabet føres af kasseren i
en af bestyrelsen godkendt form. Større beløb indsættes på bankbog
eller girokonto.
Foreningens beholdning må ikke investeres i værdipapirer,
kapitalbeviser eller andre spekulative investeringer.
Kasseren har myndighed til at ordne alle foreningens lovligt vedtagne
ind- og udbetalinger.
Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et driftsregnskab og en
status, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og tilstilles
revisorerne inden 20. januar.
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