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Videbæk primo august 2020 
 
Forslag til vedtægtsændringer i "Sammenslutningens" regi. 
 
Vedtægt § 2 stk. 2, 3, 4, 5 ændres: 
 
2.2.   Årsmøder indkaldes af forretningsudvalget. Indkaldelse skal ske med mindst 
3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse eller ved e-mail til de tilsluttede foreningers 
formænd. 
 
I årsmøder deltager ud over forretningsudvalget hver tilsluttet forening med indtil 2 
repræsentanter, der skal være medlemmer af den pågældende forenings bestyrelse. 
 
Forud for årsmødet udsendes en skriftlig beretning til alle medlemsforeninger samt 
udkast til årsregnskab for det pågældende år. 
 
2.3.  Dagsorden for årsmødet:   
         
        1. Valg af dirigent 
        2. Forretningsudvalgets beretning 
        3. Fremlæggelse af regnskab 
        4. Fastsættelse af kontingent 
        5. Valg i følge vedtægterne 
        6. Indkomne forslag 
        7. Eventuelt 
 
2.4.   Indkomne forslag til behandling under pkt. 6 skal være formanden i hænde  
senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres der- 
efter på "Sammenslutningens" hjemmeside. 
 
2.5.   Alle beslutninger på årsmødet sker ved skriftlig afstemning, med mindre 
dirigenten eller de fremmødte medlemmer bestemmer andet. Alle afgørelser 
træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeberettiget er forretningsudvalgets 
medlemmer og to repræsentanter fra hver forening. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
Vedtægt § 2 stk. 2, 3, 4, 5, 6 ændres til: 
 
2.2.  Indkaldelse til årsmødet meddeles elektronisk, med mindst 3 ugers varsel, til 
de tilsluttede foreningers formænd. 
I årsmødet kan der deltage indtil 4 repræsentanter fra hver grundejerforening og 
skal ligeledes være medlem af den pågældende grundejerforenings bestyrelse,  
heraf har èn repræsentant stemmeret på "Sammenslutningens" årsmøde. 
 
Deltagertilmelding meddeles elektronisk, til formanden for "Sammenslutningen" eller  
dennes substitut, senest 14 dage før årsmødets afholdelse, med navn og E-mail adr.,  
samt navnet på grundejerforeningen, ligeledes meddeler grundejerforeningen navn  
og E-mail adr. på den repræsentant, der har stemmeretten på årsmødet. 
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Forud for årsmødet udsendes en skriftlig beretning til alle medlemsforeninger samt 
udkast til årsregnskab for det pågældende år, samt budgettet for den følgende år. 
 
Årsmødet ledes af, en af forsamlingen valgt dirigent 
Forretningsudvalget skal foreslå en dirigent. 
                                                                                                                                    
2.3.   Dagsorden for årsmødet: 
          
         01. Velkomst ved formanden 
         02. Valg af dirigent 
         03. Præsentation af repræsentanter for de respektive grundejerforeninger 
         04. Valg af 2 stemmetællere 
         05. Forretningsudvalgets beretning 
         06. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
         07. Indkomne forslag 
         08. Fastsættelse af årskontingent, samt fremlæggelse af næste års budget 
         09. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgt for 2 år) 
         10. Valg af 1. og  2. suppleant  (valgt for 1 år) 
         11. Valg af revisor (valgt for 1 år) 
         12. Eventuelt 
 
2.4.  Indkomne forslag til behandling under pkt. 07 skal være formanden i hænde senest 
10 dage før årsmødets afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres herefter på "Sam- 
menslutningens" webportal senest 05 dage før årsmødets afholdelse.  
 
2.5.  Alle beslutninger på årsmødet sker ved skriftlig afstemning, med mindre dirigenten 
bestemmer sig for andre afstemningsformer, f.eks. håndsoprækning. Alle afgørelser 
træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeberettiget er èn repræsentant fra hver 
grundejerforening.  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Nyt! 
 
2.6.  Referat fra årsmødet skrives af sekretæren (eller dennes substitut). Referatet er 
kun gyldig med forretningsudvalget og dirigentens skriftlige godkendelse og offentlig- 
gøres herefter sammen med det reviderede regnskab på "Sammenslutningens" web- 
portal senest d. 01. oktober.  
 
Vedtægt § 3 stk. 3, 4 ændres: 
 
3.3.  Forretningsudvalget kan holde møde fysisk eller telefonisk. Formanden fastsætter 
et møde, såfremt han/hun eller et medlem af udvalget ønsker det. I disse møder deltager  
suppleanten - dog uden stemmeret. 
 
3.4.  Udtræder et medlem af forretningsudvalget i utide indtræder suppleanten i dennes  
sted. Udtræder der yderligere et medlem af forretningsudvalget omfordeler de øvrige 
medlemmer opgaverne i forretningsudvalget indtil valg af nyt medlem kan finde sted på 
næstkommende årsmøde 
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Vedtægt  § 3 stk. 3, 4 ændres til: 
 
3.3.  Forretningsudvalget kan afholde såvel fysiske, som elektroniske møder efter behov.  
Formanden eller et medlem af udvalget kan fastsætte et møde med motiveret dagsorden. 
I disse møder kan suppleanterne deltage - dog uden stemmeret.  
Medlemmer af forretningsudvalget, suppleanter og revisor, har i forbindelse med møder 
ol., ret til mødegodtgørelse efter bilag, samt kørselsgodtgørelse efter statens takster. 
 
3.4.  Udtræder et eller to medlemmer af forretningsudvalget i utide indtræder 1. og 2. 
suppleanten i stedet. Udtræder der yderligere et medlem af forretninmgsudvalget 
omfordeler de øvrige medlemmer, opgaverne i forretningsudfvalget indtil valg af et nyt 
medlem kanfinde sted på den næstkommende årsmøde. 
 
 
 
Nyt! 
 
Vedtægter vedtaget på årsmødet i august 2008 
Vedtægter vedtaget på årsmødet i august 2014 
Vedtægter vedtaget på årsmødet d. 27. august 2016 
Vedtægter vedtaget på årsmødet i Haurvig d. 29 august 2020  
 
 
 
Formand                                                       Næstformand 
 
 
Kasserer                                                       Sekretær 
 
 
Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent 
 
 
 
Derudover foreslås det, at bestyrelsen udarbejder et forslag til en formålsparagraf,  
som kan præsenteres og godkendes til næste årsmøde. (2021) kan evt. indeholde 
nedenstående punkter. 
 
01. Foreningens mission 
02. Foreningens vision 
03. Foreningens mål og herunder delmål. 
04. Der udarbejdes evt. strategi og handleplaner, for de næste 2 - 3 år frem. 
 
 
 
 
 


