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Herved indkaldes til  

Ekstraordinær Generalforsamling 

Lørdag den 3. maj 2014 lige efter den ordinære Generalforsamling 

I Villingerød Gl. Skole,  Villingerødvej 34, 3120 Dronningmølle 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtægtsændring til godkendelse med simpelt flertal 

Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne §15, som blev forlagt og godkendt på den ordinære 

generalforsamling tidligere i dag, dog uden at vedtægternes krav om at  mindst to tredjedel af foreningens 

medlemmer er repræsenteret kunne opfyldes.  Forslaget vil gøre det muligt for foreningen at benytte den almindelig 

netbank med én underskrift, da vedtægternes nuværende formulering forudsætter en dyrere "Business on Line"  

løsning, som muliggør betalinger med to underskrifter. 

 Den nuværende  §15 lyder: 

§ 15 Administration af foreningens midler 

Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller giro på foreningens navn. Endvidere kan foreningens midler anbringes i 

børsnoterede kreditforenings-obligationer. 

Over foreningens midler - bortset fra kassebeholdningen - kan alene disponeres med formandens og kassererens 

underskrifter i forening. 

Kassebeholdningen må i almindelighed ikke overstige kr. 1.000,-. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. 

Kassereren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger og endossere checks til indsættelse på foreningens konto. 

 Bestyrelsen foreslår § 15 ændres til: 

§ 15 Administration af foreningens midler 

Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller giro på foreningens navn. Endvidere kan foreningens midler anbringes i 

børsnoterede kreditforenings-obligationer. 

Over foreningens midler - bortset fra kassebeholdningen - kan alene disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening. 

Dog kan Formanden ved en skriftlig fuldmagt bemyndige kassereren til at varetage den daglige administration af 

foreningens økonomi.  Kassereren kan således blive bemyndiget af formanden til at foretage foreningens betalinger via 

Netbank samt at administrere indbetalinger. 

Kassebeholdningen må i almindelighed ikke overstige kr. 1.000,-. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. 

Kassereren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger og endossere checks til indsættelse på foreningens konto. 

10. Eventuelt 


