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Forslag til ændring af foreningens vedtægter 

Forslagene fremsættes af bestyrelsen og fremlægges på 

generalforsamlingen 2020.  

 

Forslag a. Det foreslås, at bestyrelsen fremover skal bestå af 5 medlemmer mod vedtægternes 

nuværende bestemmelse om 7 medlemmer.  

Forslaget begrundes i, at det nu i en årrække ikke har været muligt at finde 7 kandidater til at indtræde i 

bestyrelsen, hvilket har medført, at generalforsamlingen har accepteret, at bestyrelsen bestod af 6 

medlemmer. 

Bestyrelsen har overvejet denne situation og er kommet frem til, at det ved den løbende fordeling af 

opgaver har kunnet konstateres, at der ikke har været et reelt behov for mere end 5 medlemmer. 

Med 5 medlemmer i bestyrelsen kan opgaverne fordeles som følger: 

Formand 

Kasserer 

Sekretær 

Vejmand 

Menigt bestyrelsesmedlem (der kan aflaste de øvrige og/eller varetage ad hoc opgaver) 

Det foreslås, at de nye regler træder i kraft fra generalforsamlingen i 2021. En ændring af reglerne kræver, 

at forslaget vedtages af 2/3 af medlemmerne – eller at det vedtages på den ordinære generalforsamling 

samt efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling. Det må derfor forventes, at der indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling inden for en måned efter den ordinære generalforsamling. 

Konsekvenser ved forslaget 

Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændringer i foreningens vedtægter (de berørte ord 

fremhævet med hhv. rødt og blåt): 

§ 6. Bestyrelse 

1. og 2. afsnit, nugældende formulering 1. og 2. afsnit, forslag til ny formulering 

 
”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 
syv medlemmer. Disse vælges af en 
generalforsamling, der også vælger en suppleant, 
ligesom generalforsamlingen udvælger formand. 
Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer og 
sekretær. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 
formanden og to medlemmer afgår på de ulige 
årstal, og kassereren og tre medlemmer på de lige 
årstal. Genvalg kan finde sted.” 
 
 

 
”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 
fem medlemmer. Disse vælges af en 
generalforsamling, der også vælger en suppleant, 
ligesom generalforsamlingen udvælger formand. 
Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer og 
sekretær. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 
formanden og et medlem afgår på de ulige årstal, 
og kassereren og to medlemmer på de lige årstal. 
Genvalg kan finde sted.” 
 

 

Overgangsordning 

For på bedste vis at komme ind i den nye rutine foreslås det, at generalforsamlingen i 2020 som de seneste 

år accepterer, at bestyrelsen fortsætter med 6 medlemmer i det kommende år. Herefter foreslås det, at der 

i 2021 skal vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem. 
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Forslag b. Det foreslås, at det præciseres at skriftlig indkaldelse omfatter indkaldelse pr. email 

Forslaget begrundes i, at der hvert år opstår debat om hvorvidt det er gyldigt at indkalde til 

generalforsamling pr. email i stedet for pr. papirpost. Det har været juridisk anerkendt i adskillige år at 

korrespondance pr. mail sidestilles med papirpost – sidstnævnte er endda afskaffet i mange henseender, 

navnlig inden for det offentlige. Bestyrelsen ønsker derfor at få vedtægterne præciseret på dette område, 

så fremtidig debat kan undgås.  

Konsekvenser ved forslaget 

Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændringer i foreningens vedtægter (de berørte ord 

fremhævet med hhv. rødt og blåt): 

§ 5. Generalforsamling 

6. afsnit, nugældende formulering 6. afsnit, forslag til ny formulering 

 
”Ordinær generalforsamling afholdes een gang 
årligt senest i juni måned. Generalforsamlingen 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem 
efter den til bestyrelsen tilmeldte adresse. 
Bestyrelsen fastsætter dagsorden, som skal 
meddeles hvert enkelt medlem samtidig med 
indkaldelsen. Forslag og spørgsmål, der ønskes 
behandlet på den ordinære generalforsamling, må 
være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.” 
 

 
”Ordinær generalforsamling afholdes een gang 
årligt senest i juni måned. Generalforsamlingen 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel ved meddelelse pr. email til hvert medlem 
på den til bestyrelsen tilmeldte mailadresse. 
Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan et 
medlem efter anmodning til formanden modtage 
meddelelse og dagsorden i papirform i 
ejendommens postkasse. Bestyrelsen fastsætter 
dagsorden, som skal meddeles hvert enkelt 
medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag og 
spørgsmål, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde 
senest 1. maj.” 
 

 

 

Bestyrelsen, Hindsehovgaard Grundejerforening 


