Vedtægtsændring
for grundejerforeningen
”Fjordnær – Sommerhusområde”
Skuldbøl, Hemmet
Nuværende § 8
Foreningen ledes af én af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 4 medlemmer, hvoraf eet medlem kan
udpeges af Egvad kommunalbestyrelse, såfremt generalforsamling beslutter dette.
Generalforsamlingen vælger formanden. Generalforsamlingen vælger ligeledes de øvrige 3
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sekretær og kasserer.
Såfremt formanden afgår i en valgperiode, vælger bestyrelsen af sin midte formanden for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved første nyvalg afgår 2 og næste år afgår de
øvrige 2 medlemmer. Der vælges 1 suppleant.
Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, dog ikke ud over 2 perioder. Genvalg kan finde sted. Hvis et
bestyrelsesmedlem fratræder, skal bestyrelsen straks supplere sig med suppleanten, der fungerer indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.

Ændring af §8
Foreningen ledes af én af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 4 medlemmer, hvoraf eet medlem kan
udpeges af Egvad kommunalbestyrelse, såfremt generalforsamling beslutter dette.
Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Ved konstitueringsmøde deltager
suppleant med stemmeret.
Den nye bestyrelse skal senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer sig.
Såfremt formanden afgår i en valgperiode, vælger bestyrelsen af sin midte formanden for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved første nyvalg afgår 2 og næste år afgår de
øvrige 2 medlemmer. Der vælges 1 suppleant.
Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, dog ikke ud over 2 perioder. Genvalg kan finde sted. Hvis et
bestyrelsesmedlem fratræder, skal bestyrelsen straks supplere sig med suppleanten, der fungerer indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.

Hvis du ikke kan deltage den 27. april 2019, beder vi dig venligst at give fuldmagt til at stemme på dine vegne til et
medlem, som har din tillid, eller til et medlem af bestyrelsen.

