
Virum d. 7/5/2009

Der indkaldes hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 19. Maj 2009 kl. 20.00 på Den Grønne Sti

DAGSORDEN       
1. Forslag om ændring af vedtægter. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter så foreningens formand

vælges af bestyrelsen ved dennes konstituering.

Årsag til den ekstraordinære generalforsamling:
For at kunne stemme om ændringer af grundejerforeningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af

husstandene er repræsenteret ved den ordinære generalforsamling. Dette var ikke tilfældet på den

ordinære generalforsamling den 29. april i år.

Baggrund for forslaget om ændring af §11:
Bestyrelsens arbejde vil blive mere fleksibelt, da det vil være muligt at rotere formandsposten

internt i bestyrelsen. Da formandsposten herved ikke tildeles for en toårig periode, forventes det

ligeledes, at det vil blive lettere at få valgt en bestyrelse på generalforsamlingen.

Paragraffen i sin nuværende form:
§11

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer; antallet bestemmes af

generalforsamlingen. Formanden vælges særskilt for 2 år af gangen. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

afgår hvert år halvdelen efter tur eller om fornødent ved lodtrækning. Genvalg kan ske.  Bestyrelsen fordeler

selv mandaterne som næstformand, kasserer og sekretær.

Paragraffen foreslås ændret til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer; antallet bestemmes af

generalforsamlingen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne efter tur eller om fornødent ved

lodtrækning. Genvalg kan ske.  Bestyrelsen fordeler selv mandaterne som formand, næstformand, kasserer

og sekretær.

Krav til afstemning om vedtægtsændring på ekstraordinær generalforsamling:
På en ekstraordinær generalforsamling kræves et 2/3 flertal af de fremmødte stemmer for

vedtægtsændringen. Der er intet krav til antallet af husstande, som er repræsenteret på den ekstraordinære

generalforsamling.
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