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Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Bestyrelsen forslår følgende: 

a) Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje.  

b) Forslag om at købe ekstern assistance til foreningens bogholderi og regnskab. 

3. Evt. 

 

Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen i Elmebo 

 

 

Ad. a) Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje.  

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne angående fremleje ændres, så retningslinjerne for mulig 
fremleje fremgår tydeligere.  

§7, Fremleje – de gældende vedtægter: 

§ 7. Fremleje: 

Stk. 1, Al fremleje skal godkendes af bestyrelsen.  

Stk. 2, Fremleje, udlån eller udlejning kan for samme ejer kun ske på højst 2 år.  

Stk. 3, Fremlejen kan kun forlænges såfremt der er tale om dokumenteret udstationering. Der skal 
udfærdiges en ny lejekontrakt ved forlængelsen.  

Stk. 4, Medlemmer der udlejer er forpligtiget til at oplyse deres kontaktadresse til bestyrelsen 
mens de udlejer.  

Stk. 5, Lejerne er i udlejningsperioden forpligtiget til at overholde foreningens love og regler.  

Stk. 6, Ved overtrædelse af foreningens love og regler har bestyrelsen ret til at opsige aftalen.  

Stk. 7, Ejeren hæfter over for foreningen i alle henseender.  

Stk. 8, Alle lejere skal godkendes af bestyrelsen. 
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Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelser til foreningens vedtægter §7, Fremleje: 

I. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 9: 

Stk. 9, Kun medlemmer, der har ejet og boet på deres grund i minimum to år, er berettiget 
til at fremleje med bestyrelsens tilladelse. 

II. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 10: 

Hvis et medlem har haft fremlejet, skal medlemmet bebo grunden minimum to år, før ny 
fremleje evt. kan godkendes. 

III. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 11: 

Bestyrelsen kan i tilfælde af udstationering eller studieophold i udlandet eller andre 
særlige omstændigheder give tilladelse til, at der dispenseres fra § 7, stk. 9 og stk. 10.  

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til § 7, stk. 8 Fremleje: 

I. Forslag om ændring af § 7, Stk. 8: 

Stk. 8, Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men 
er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, 
overholdes. 

 

Ad. b)  Forslag om at købe ekstern assistance til foreningens bogholderi og regnskab. 

Tidsforbruget i forbindelse med HF. Elmebos bogholderi og regnskab er steget støt gennem en 
årrække. Dertil kommer, at det vil være hensigtsmæssigt med en professionalisering i forbindelse 
med en overgang til PBS-betaling mv. Bestyrelsen har indhentet en række tilbud på opgaven.  

Forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får mandat til at indgå aftale med en ekstern leverandør inden 
for en økonomisk ramme på max kr. 50.000 på årsbasis. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stemmeret og fuldmagter 

Kun medlemmer af andelsforeningen har tale og stemmeret på generalforsamlingen. Hver andel har en 
stemme.  

Hver andel kan desuden medbringe én underskrevet fuldmagt fra en anden andel med præcisering om, 
hvad/hvem der stemmes for/eller imod til generalforsamlingen.  

Medlemmer, der er i restance til foreningen, har adgang til generalforsamlingen, men hverken tale eller 
stemmeret. 

 

 


