Fuldmagt til Ekstraordinær generalforsamlingen 9. april 2018
Undertegnede:

__________________________________________

Boende:

__________________________________________

Giver hermed fuldmagt til at:

__________________________________________ , som følger:

Indkommet forslag, punkt 2:
Bestyrelsens anbefaling:

Ændring af vedtægternes § 5.
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes ja til forslaget.
Foreningen tegnes i dag af den samlede bestyrelse. Det munder ud i en
lang række praktiske problemer, især når det gælder håndtering af
pengeinstitutter som foreningen anvender.
I praksis betyder det, med den tegningsregel vi mangler i vores vedtægter,
at den samlede bestyrelse skal møde op til underskrift i pengeinstitutterne.
Hvilket i alle situationer er uheldigt.
Ændringen vil betyde at det er formanden, kasseren og et
bestyrelsesmedlem der tegner foreningen.
Ja

Valg, punkt 3:

Bestyrelsens anbefaling:

Følger bestyrelsen

Undlader at stemme

Valg af bestyrelsesmedlem
Ved en fejl i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling afholdt den
27/3 2018, manglede der jf. foreningens vedtægter at være et tredje
bestyrelsesmedlem på valg.
Det aktuelle bestyrelsesmedlem var Mark E. Diedrichsen som i øvrigt
genopstiller
Bestyrelsen anbefaler et ja til forslaget således at Mark E. Diedrichsen
genvælges for en toårig periode.
Ja

Underskrift:

Nej

Nej

Følger bestyrelsen

Undlader at stemme

____________________________

Tårnby den:

/

Sådan kan fuldmagten bruges:
Du som giver fuldmagten, skal have navn og adresse stående på de to første linjer på
fuldmagten og du skal give din underskrift i bunden.
Vejledning på bagsiden vend ➾

2018

Du som modtager fuldmagten, skal skrive navn og adresse stående i på den tredje linje af
fuldmagten.
Såfremt fuldmagten ikke overholder formalia, vil den blive afvist. Fuldmagten afleveres ved
indgangen, og vil indgå i afstemningerne som beskrevet i vedtægten.
På den ekstraordinære generalforsamling den 5/10 2016, blev vedtægternes § 8 ændret og
godkendt af generalforsamlingen. Den fulde ordlyd af § 8 finder du her på siden samt på
foreningens hjemmeside.
Formålet med ændringen var sikre at det ikke var muligt at man kunne indsamle fuldmagter
og dermed kortslutte generalforsamlingens beslutningskompetence.
I praksis betyder det, at du kan give fuldmagt til en anden grundejer. En enkelt parcel kan
ikke medbringe mere end en enkelt fuldmagt fra en anden grundejer.

Vedtægternes §8
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen
kan vedtage og ændre foreningens vedtægter og ordensreglement.
Stk. 2 Vedtagelser på generalforsamlingen tages uanset de mødendes antal og med simpel
stemmeflerhed ved håndsoprækning, såfremt ikke anden afstemningsmåde måtte kræves
af bestyrelsen eller mindst 25 af de mødte medlemmer, jf. dog § 16. Hver matrikel har kun
én stemme. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert myndigt husstandsmedlem i en matrikel. En matrikel kan kun give fuldmagt
til afgivelse af stemme til en anden matrikel. En matrikel kan kun medbring én fuldmagt fra
en anden matrikel.
Stk. 3 Skal der på generalforsamlingen ske vedtagelser, som er af vidtrækkende økonomisk
betydning for foreningen eller en betydelig del af dens medlemmer, kræves, at mindst 2/3 af
foreningens medlemmer skal være til stede, for at der kan tages gyldig bestemmelse om
den foreliggende sag. Tillige skal mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemme for forslaget,
for at det kan vedtages. Formanden angiver tydeligt på indbydelserne til generalforsamlingen, om der er nogen sag til behandling, der skønnes at kræve denne fremgangsmåde. Er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny senest 14 dage efter, og her
tages da beslutning ved simpel majoritet uanset de mødendes antal.
Bestyrelsen

