
Baggrund for stillelse af nedennævnte forslag: 

I § 10 i Foreningens vedtægter står følg. 

§ 10.  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. 

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år alle ulige årstal. Kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle lige årstal. For 1 år vælges 2 

bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen, der 

konstituerer sig med næstformand og sekretær, fastsætter selv forretningsorden og 

fører protokol over de beslutninger bestyrelsen har truffet. Protokollen, der føres på edb, 

underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan antage 

lønnet medhjælp i sager, hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt, f. eks. assistance af 

advokat, landinspektør eller til vedligeholdelse af fællesarealer og kan i øvrigt afholde 

udgifter til foreningens drift. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan 

generalforsamlingen tillægge honorar. Udgifter til afholdelse af generalforsamling og 

bestyrelsesmøder honoreres efter regning. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan 

består af personer uden for bestyrelsen, men udvalgsformanden skal altid være 

bestyrelsesmedlem. 

Der foreligger ikke et krav om at vores forening skal have en decideret

revisor. Tidligere valgte revisorer har i virkeligheden udført hvervet som

billagskontrollanter, og skrevet under på at de har gennemgået

regnskabets bilag og at indtægter og udgifter vedrører foreningen og er

korrekt vist i regnskabet, samt at likvide beholdninger er tilstede på 

status dagen.  

Derved tilpasser vi vores vedtægter til den virkelighed vi befinder os i. 

Ændrings Forslag fra Bestyrelsen: 

§ 10.  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. 

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år alle ulige årstal. Kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle lige årstal. For 1 år vælges 2 

bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. 

Bestyrelsen, der konstituerer sig med næstformand og sekretær, fastsætter selv 

forretningsorden og fører protokol over de beslutninger bestyrelsen har truffet. 

Protokollen, der føres på edb, underskrives af de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp i sager, hvor 

bestyrelsen skønner det nødvendigt, f. eks. assistance af advokat, landinspektør eller til 

vedligeholdelse af fællesarealer og kan i øvrigt afholde udgifter til foreningens drift. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen tillægge 

honorar. Udgifter til afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder honoreres efter 

regning. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan består af personer uden for 

bestyrelsen, men udvalgsformanden skal altid være bestyrelsesmedlem. 
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