INFORMATION TIL MEDLEMMER AF GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

Der afholdes generalforsamling jfr. vedtægter i ovennævnte forening

søndag den 30. juni 2019 kl. 11.00.
Generalforsamlingen afholdes i telt opstillet på Snekkeager ( i hjørnet mod syd) ud for nr. 8,9 og 11
VEL MØDT.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN
BAKKEN
Ved SAXILD STRAND

§1
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse
§2
Som medlem kan optages grundejere mellem Bondehuset og Kirkeager ved Saxild Strand. Andre kan dog også
optages som medlem med generalforsamlingens godkendelse.
§3
Foreningens anliggender varetages at en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen råder over foreningens midler og
har ansvaret for at disse anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ikke
uden generalforsamlingens godkendelse optage lån eller i øvrigt forpligte foreningen økonomisk. En sådan
godkendelse kræver en generalforsamling, og kan kun vedtages med 2/3 flertal af medlemmerne.
§4
Bestyrelsens medlemmer samt 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at
der hvert andet år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og hvert andet år 3 medlemmer og 1 suppleant. På
generalforsamlingen 1978 afgår 3 medlemmer og 1 suppleant efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med en formand ,en næstformand og en kasserer.
§5
Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer blandt medlemmerne.
Revisorerne kan til enhver tid foretage uanmeldt kasser eftersyn. Regnskabet forelægges i revideret stand på den
ordinære generalforsamling.
§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i den første weekend efter
sankthans. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og skal være bilagt det reviderede årsregnskab. Dagsorden for
generalforsamlingen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer
Behandling af indkomne forslag
Evt.

§7
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal, undtagen hvor andet er bestemt i nærværende vedtægter. Såfremt
stemmerne står lige, er forslaget forkastet. Hver grund har en stemme. Afstemningen foregår skriftligt, blot et medlem
ønsker det.
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere skal ekstraordinær
generalforsamling afholdes når 10 medlemmer skriftligt overfor formanden begærer det. Begæringen skal være vedlagt
motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er pligtige til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel
senest er uge efter begæringens modtagelse.
§9
Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og kun når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Af
disse skal mindst 2/3 stemme for ændringsforslag.
§ 10
Stemmeret fortabes, hvis det årlige kontingent ikke er betalt senest 3 måneder efter påkrav.
§ 11
Foreningen kan, med en generalforsamlings godkendelse, indmelde sig i ”Grundejernes Fællesudvalg” ( Odder kommunes
strandområder).
§ 12
Foreningen kan ikke på nogen vis forpligte sine medlemmer økonomisk.
§ 13
Opløsning af foreningen kan ske, såfremt det vedtages på en generalforsamling. Halvdelen af medlemmerne skal være mødt
og 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget. En evt. formue skal i så fald anvendes til varetagelse af fælles interesser i
området.
-----------------------------------------------------Dette er vedtaget på den stiftende generalforsamling på Bondehuset, Saxild strand den 6.maj 1978.

Bestyrelsen er uændret:
Formand Torsten Snedker : tosnedker@mail.dk - tlf. 41 22 21 54
Snekkeager 3
Kasserer Ulla Krongaard Jensen: ukjodder@gmail.com - tlf. 30 69 76 97
Bogfinkevej 103
Sekretær Hanne Hansen: sosilawi@hotmail.com - tlf. 51 24 99 96
Snekkeager 9
Ove Maul: om@maulbiler.dk - tlf. 21 83 45 77
Stakket Torn 4
Ejvind B. Jensen: ejvindbj@gmail.com - tlf. 40 82 16 63
Snekkeager 8
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