VÆNGERNE
Ekstra ordinær
Generalforsamling 2017
På den årlige ordinære generalforsamling den 30. marts 2017 var der fremlagt forslag til
vedtægtsændringer, som blev godkendt af de fremmødte.
Derfor indkaldes der til ekstra ordinær generalforsamling til endelig godkendelse af
vedtægtsændringerne.

torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30

Tranbjerg Lokalcenter
Torvevænget 3
Indgang fra havesiden mod syd

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtægtsændringer
3. Eventuelt.
Bestyrelsen

Tilmeld dig nyhedsbrev fra grundejerforeningen Vængerne på hjemmesiden www.vaengerne.dk, hvor
også forslagene til vedtægtsændringerne kan læses.

Forslag

Nuværende

Forslag 1.
§3, stk. 2:
”Som medlem af grundejerforeningen er daginstitutionen
Skovgårdsvænget 600, 8310 Tranbjerg, da institutionen er
beliggende på matr. nr. 3 sq, Jegstrup By, Tranbjerg.
Endvidere er ejeren af ejendommen matr.nr. 3 sp, Jegstrup
By, Tranbjerg, beliggende Orholt Alle 10, 8310 Tranbjerg
ligeledes medlem af grundejerforeningen.
Skovgårdsvænget 600 betaler 12 x kontingent og Orholt Alle
10 betaler 10 x kontingent”.

Forslag 1.
§3, stk. 2:
Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen
Skovgårdsvænget 600, da institutionen er beliggende på
matr nr. 3 sq.

Forslag 2.
§5, stk. 4:
”Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt eller ved
udsendelse pr. E-mail, og meddeles på foreningens
hjemmeside af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Medlemmerne skal påse, at grundejerforeningen har deres
korrekte E-mailadresse”.

Forslag 2.
§5, stk. 4:
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Forslag 3.
§5, stk. 6. pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent, samt overførsel
af midler til vejfonden for det kommende år.

Forslag 3.
§5, stk. 6. pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent for kommende
år.

Forslag 4.
§7, stk. 1 pkt. 7: fra linie 3 ændres til ”Ovennævnte
nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i
foreningens eget blad/hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev
via E-mail eller evt. i forbindelse med et af flere foreninger i
Tranbjerg udgivet blad”.

Forslag 4.

Forslag 5.
§10 B stk 8b fjernes idet der ikke længere udstedes check.
Efterfølgende konsekvens rettes c til b.

§7, stk. 1 pkt. 7: fra linie 3
Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens
beslutning, enten i foreningens eget blad, eller evt. i
forbindelse med et, af flere foreninger i Tranbjerg, udgivet
blad.
Forslag 5.
§10 B stk 8b stk 8.Udbetaling kan ske efter følgende
retningslinier:
a. Elektronisk betaling skal foregå i et system via
foreningens bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter
de bestemmelser der er omtalt i § 10 stk. 6.
b. Checks på indtil 3.000,00 kr. kan udstedes af
kassereren.
c. Beløb på over 3.000,00 kr. kan kun udbetales over
foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i §
10, stk. 6.

Forslag 6.
§10 stk. 12 afsnit 1. Fjernes ”en gang i kvartalet” - så stk 12
fremover er:
Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes det på
generalforsamlingen fastsatte beløb i en
vedligeholdelsesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5delige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig
vejkonto.
Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i
samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i
obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr.
25.000,-) i vedligeholdelsesafdelingens pengeinstitut, og
midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer
beslutning herom.

Forslag 6.
§10 stk. 12.Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes
x% af det indbetalte kontingent i en vedligeholdelsesafdeling
(beløbet forhøjes til nærmest med 5-delige tal). De
indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto en gang i
kvartalet.
Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i
samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i
obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr.
25.000,-) i vedligeholdelsesafdelingens pengeinstitut, og
midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer
beslutning herom.

