
Indkommen forslag – ændring af 4.7 – punkt 6. Sendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at suppleanter kan vælges hvert år og ikke ser på lige/ulige år mere.

Begrundelse: Vi kan tit blive forvirret over, hvem det er der blev valgt ind hvilket år, da der også kan ske

udtrædelse i utide.

Vi ønsker også at gøre det ligeligt mellem de to suppleanter at træde ind i bestyrelsen uanset hvornår de

er valgt ind som suppleant.

Nuværende vedtægter

Dagsorden:
4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal mindst indeholde følgende punkter:

6. Valg af bestyrelse
Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen samt 2
suppleanter:
a. Formand (hvert år)
b. Kasserer (ulige år)
c. Ejendomsleder (lige år)
d. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
e. Bestyrelsesmedlem (lige år)
f. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
g. Bestyrelsesmedlem (lige år)
h. 1. Suppleant (ulige år)
i. 2. Suppleant (lige år)

7. Valg af revisorer
a. 2 revisorer, (én i lige år, og én i ulige år)
b. 1 revisorsuppleant (hvert år)
c. Valg af registret. /statsaut. revisor (hvert år)

Ændringsforslag

Dagsorden:
4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
skal mindst indeholde følgende punkter:

6. Valg af bestyrelse
Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen samt 2
suppleanter:
a. Formand (hvert år)
b. Kasserer (ulige år)
c. Ejendomsleder (lige år)
d. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
e. Bestyrelsesmedlem (lige år)
f. Bestyrelsesmedlem (ulige år)
g. Bestyrelsesmedlem (lige år)
h. 1. Suppleant (hvert år)
i. 2. Suppleant (hvert år)

7. Valg af revisorer
a. 2 revisorer, (én i lige år, og én i ulige år)
b. 1 revisorsuppleant (hvert år)
c. Valg af registret. /statsaut. revisor (hvert år)

Hvis dette vedtages – så skal §6.12 ændres i ordlyden

Afgår formanden, kassereren, ejendomslederen
eller et bestyrelsesmedlem i utide, må
bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og 1.
suppleanten indtræder indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan, i tilfælde af at suppleringen ikke
lader sig gennemføre, indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.

Afgår formanden, kassereren, ejendomslederen
eller et bestyrelsesmedlem i utide, må
bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn og
en af suppleanterne indtræder indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan, i tilfælde af at suppleringen ikke
lader sig gennemføre, indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.

Indsendt på vegne af bestyrelsen d. 19.02.2023

Kim Melander


