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Herved indkaldes til  

Ekstra Ordinær generalforsamling 
Lørdag den 4. maj 2013 kl. 12:15 

I Villingerød Gl. Skole,  Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Behandling af forslag til ændringer af vedtægternes §7, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. 

maj. 2013. Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men i henhold til vedtægternes §11 skal 

vedtagelsen bekræftes ved en efterfølgende  generalforsamling: 

§ 11 Beslutninger 

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændring af foreningens love, jf. dog § 4, eller bevilling af midler til formål, der ikke omfattes af 

formålsparagraffen, kræves, at mindst to tredjedel af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst to 

tredjedele af de afgivne stemmer.  Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for 

forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når 

mindst to tredjedele af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes antal - er for forslaget. 

 Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne §7 gældende fra og med  2014 for at tilpasse indtægterne til låne 

amortiseringen. 

Den nuværende  §7 lyder: 

§ 7 Kontingent og vejfond 

Til foreningens administration, vejfond og øvrige udgifter betaler hvert medlem for den grund, han er ejer af, hvert år et 

kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

 Kontingentet er forfalden 1. marts og skal være betalt inden den 30. april, hvorefter bestyrelsen ellers kan lade sagen gå til 

inkasso.  Vejfondshensættelsen fastsættes af den ordinære generalforsamling. 

 Bestyrelsen foreslår at § 7 ændres til: 

Til foreningens administration, vejfond og øvrige udgifter betaler hvert medlem for den grund, han er ejer af, hvert år et 

kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

 Kontingentet er forfalden 1. januar og skal være betalt inden den 15. marts, hvorefter bestyrelsen ellers kan lade sagen gå til 

inkasso.  Vejfondshensættelsen fastsættes af den ordinære generalforsamling. 


