
Forslag til vedtægtsændringer – generalforsamling 2020 
 
Kapitel 5 - Foreningens ledelse og administration 

 

§ 14 Stk. 2 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert 

enkelt medlem til den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

Ændres til: 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt 

medlem. 

For medlemmer, som har tilmeldt sig grundejerforeningens mailsystem, kan gyldig indkaldelse ske til 

modtagerens registrerede mailadresse. 

For medlemmer, som har ikke har tilmeldt sig grundejerforeningens mailsystem, skal indkaldelse ske ved 

skriftlig meddelelse til den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

 

§ 14 stk. 3 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det 

samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende 

regnskabsår. 

Ændres til: 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen.  

Det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår 

indlægges på foreningens hjemmeside - Soenderlunden.dk.  

Regnskab og budget kan til enhver tid rekvireres af medlemmerne hos bestyrelsen. 

  

§ 16 stk. 6 

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt 

medlem. 

ændres til: 

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse indlægges referat  på foreningens hjemmeside – 

Soenderlunden.dk 

 

Kapital 6 - Regnskab og revision 

§ 21 Stk. 3. 

Regnskabet tilstilles revisor inden den 1. februar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som 

kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med 

indkaldelse til generalforsamlingen. 

Ændres til: 

Regnskabet tilstilles revisor inden 1. februar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, 

så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan offentliggøres på foreningens hjemmeside – 

Soenderlunden.dk - senest samtidig med, at indkaldelse til generalforsamlingen sker. 

 

Motivation for vedtægtsændringerne: 

Vi ønsker at være så digitale som muligt. 

Det er vores bidrag til klimaforbedringer. 

Det en dyr post såvel klimamæssigt som økonomisk at trykke indkaldelse, regnskab og budget.  

En total papirløsning betyder et forbrug på ca 300 stk. papir plus trykkeudgifter. 

Bestyrelsen ønsker at reducere disse udgifter. 

Til dato har vi fået sponseret trykkeudgifter, men det kan vi i fremtiden ikke forvente. 


