
HF. Elmebo 

28. marts 2018 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

Mandag den 16. april kl. 19.00 i fælleshuset. 

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Forslag om vedtægtsændringer, § 8 Generalforsamlingen:  

Der blev på den ordinære generalforsamling 20. marts 2018 stemt om bestyrelsens forslag om, at de 

to årlige generalforsamlinger bliver reduceret til en. 29 (inklusive 3 fuldmagtstemmer) stemte for. 2 

stemte imod, mens 1 undlod at stemme.  Der var ikke nok fremmødte til at kunne vedtage 

vedtægtsændringerne, da det kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt 

jf. foreningens vedtægter. Dog stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor forslaget jf. § 8 

stk. 8 kan fremsættes igen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, 

såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

Forslaget: 

Forslag om vedtægtsændringer til § 8, stk. 1 

Bestyrelsen foreslår, at de to årlige generalforsamlinger bliver reduceret til en. Som det er nu, afholder 

bestyrelsen 12 årlige møder. Heraf bruges mindst fire på forberedelse af og opsamling på de to årlige 

generalforsamlinger. Begrundelsen for forslaget til vedtægtsændring er, at forberedelse og afholdelse 

af generalforsamlingerne koster meget tid, der kunne være brugt på regulært arbejde til gavn for 

foreningen. 

Nuværende § 8, stk. 1 

Den ordinære generalforsamling afholdes 2 gange om året i første og tredje kvartal og indkaldes ved 

omdelt brev. Sammen med indkaldelsen bekendtgøres dagsordenen. I første kvartal bekendtgøres det 

reviderede årsregnskab, og forslag til budget som udsendes med dagsordenen. Generalforsamlingen 

skal varsles min. 14 dage inden afholdelsen. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. 

5. Budget for det kommende år. 
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6. Valg til bestyrelse og revision. 

7. Eventuelt. 

 

Bestyrelsens forslag til ny § 8, stk. 1 

Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal og indkaldes ved omdelt brev. Sammen 

med indkaldelsen bekendtgøres dagsordenen. Generalforsamlingen skal varsles min. 14 dage inden 

afholdelsen. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag. 

5. Budget for det kommende år. 

6. Valg til bestyrelse og revision. 

7. Eventuelt. 

 

3. Eventuelt. 

 

Bemærk: 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før.  

Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.  Fuldmagten skal medbringes 

fysisk, dvs den kan ikke afleveres i postkasse, sendes per mail eller lignende.  

 

Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 


