
Grundejerforeningen VALHAL af 1912 

Her sker intet af sig selv – men vi arbejder på det. 

 

 

 15. august 2018 

 

 

 

Ændring af vedtægternes §6, stk. 1 

Stk. 1: Original tekst: 

Foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne varetages af 

bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling 

. 

Bestyrelsen består af formand, sekretær (der også fungerer som 

næstformand), kasserer, og to repræsentanter. 

 

På generalforsamlingen vælges tillige to suppleanter samt to revisorer 

og en revisorsuppleant. 

 

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. 

 

Bestyrelsen, suppleanterne og revisorerne vælges for to år ad gangen 

og afgår skiftevis. Formand, kasserer, 1. repræsentant, 1. suppleant og 

1. revisor vælges i ulige år. Sekretær/næstformand, 2. repræsentant, 2. 

suppleant og 2. revisor vælges i lige år. Revisorsuppleant vælges årligt. 

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 1: Forslag til ny tekst 

Foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne varetages af 

bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

 

Valgperioden er to år og genvalg kan finde sted. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og to suppleanter. Suppleanterne 

kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter 

generalforsamlingen med en formand, næstformand/sekretær, kasserer 

samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Konstitueringen offentliggøres snarest 

herefter på foreningens hjemmeside. 

 

På generalforsamlingen vælges tillige to revisorer og en 

revisorsuppleant. Revisorerne vælges for to år, revisorsuppleant vælges 

for at år. 

 

-- 0 – 

 

Forslag er stillet på baggrund af vanskelighederne med at besætte 

bestyrelsesposter på generalforsamlingen 2017. 
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Ændring af vedtægternes §4, stk. 3 og §7, stk. 
1 

Revideret i forhold til det opr. udsendte forslag. Ændring af §4 stk. 3 er 

tilføjet. 

§7. stk. 1: Original tekst: 

Den ordinære generalforsamling fastsætter et kontingent til afholdelse 

af foreningens udgifter jf. foreningens budget. Kontingentet er ens for 

alle grundejere uanset grundens eller husstandens størrelse.  

 

Den ordinære generalforsamling fastsætter desuden det årlige bidrag til 

grundejerforeningens vejfond. Ejere af grunde på over 500 kvm. 

(dobbeltgrunde) betaler dobbelt vejfondsbidrag.  

 

Kontingent og bidrag betales 1/1-årligt og opkræves i februar måned 

med betalingsfrist 30 dage efter opkrævningsdatoen.  

 

Et medlem, der udtræder af foreningen, kan ikke kræve tilbagebetaling 

af kontingent eller kræve andel i foreningens formue. 

§7, stk. 1: Forslag til ny tekst 

2. afsnit, 2. punktum foreslås ændret til: 

 

Bidraget er ens for alle grunde uanset grundens eller husstandens 

størrelse eller antal.  

 

Resten af teksten fortsætter uændret. 

 

§4, stk 3 

Bestemmelsen om, at indehavere af dobbeltgrunde, har 2 stemmer i 

anliggender vedrørende vejfonden, bortfalder. 

 

Dette er en naturlig følge af forslaget til ændring af §7, stk. 1 

 

-- 0 -- 

 

Bestyrelsen har diskuteret en ny fordeling af vejfondsbidraget, og vi 

mener at ovenstående forslag er den mest enkle og forståelige. 

 

 

Såfremt bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §7, stk. 1 

forkastes foreslår bestyrelsen at bidraget til vejfonden sættes til 

1.600kr. for enkelt-grunde og 3.200 kr. for dobbeltgrunde. 

 

 

/Bestyrelsen 


