
 
Ekstraordinær- og ordinær generalforsamling

afholdes lørdag den 3. maj 2014 kl.11.00 på Hotel Højbysø med følgende dagsordener:

Ekstraordinær generalforsamling

Pkt. 1: Valg af dirigent (indkaldelse af fuldmagter)
Pkt. 2: Endelig beslutning om forslaget til vedtægtsændringer, som blev fremlagt på sidste ordinære 
generalforsamling. Bilag 1.

Ordinær generalforsamling

Pkt. 1: Valg af dirigent (indkaldelse af fuldmagter).
Pkt. 2: Formandsberetning om foreningens virksomhed.                                     
Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag.
Pkt. 4: Fastsættelse af indskud og kontingent for 2015.
Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.
Pkt. 6: Valg til bestyrelsen.

A: Valg af kasserere, Inge-Lise Olesen på valg
B: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer, Carl Otto Rachlitz, på valg 
C: Valg af 1 bestyrelsessuppleant

                  Søren Friis, på valg 

Pkt. 7: Valg af 2 revisorer.
  

            Valg af 1 revisorsuppleant.

 Pkt. 8.  Eventuelt
Generalforsamlingens formelle del afsluttes.

Odsherred Erhvervsråd orienterer om bolig-jobordningen og det gratis EnergiTjek Odsherred tilbud, 
som gælder for sommerhuse.

ooo000ooo

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen, vil der blive serveret et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling af 
smørrebrød, skal tilmelding til spisningen ske til foreningens kasserer, Inge-Lise Olesen, senest d. 25. april 
2014 på tlf. 61 63 17 30, tlf. 43 99 38 42 eller via bestyrelsen@gudmindruplyng.dk. Bemærk venligst, at det 
ikke er muligt at bestille ekstra mad til medlemmer, som kommer til  generalforsamlingen uden tilmelding. 

www.gudmindruplyng.dk                                                 bestyrelsen@gudmindruplyng.dk 



Ændring af vedtægter:
Udstreget tekst: den oprindelige tekst
Fed skrift: forslag til ny tekst

Bilag1.

Bestyrelsens forslag  til vedtægtsændringer, godkendt på ordinære generalforsamling 2013:

Fra § 7
Kassereren fører foreningens regnskab over alle ind- og udbetalinger, der så vidt muligt skal foregår over 
foreningens girokonto. Kassereren kan dog have en kassebeholdning på kr. 500,00. Midler, der ikke 
forventes brugt i nærmeste fremtid, kan efter bestyrelsens skøn indsættes på bank/sparekassekonto i 
foreningens navn. Der kan kun hæves på foreningens konti ved formandens eller næstformandens og 
kassererens underskrift i forening      Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder 
indkassering af kontingent samt betaling af regninger op til kr. 10.000,-. Kassereren råder over 
betalingskort og netbank til foreningens konti, og kan indgå kontrakter herom efter aftale med 
bestyrelsen.

Begrundelse: § 7 i sin nuværende form tager ikke højde for elektroniske bankforretninger. Den nye tekst er 
udformet efter oplæg fra banken.

§3.
Som medlem kan optages enhver inden for området. Ved indmeldelse i foreningen betales indskud samt et 
års kontingent for hver bebygget grund  hvert matrikelnummer den pågældende ejer. Tilbagebetaling af 
indskud og kontingent kan ikke finde sted.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Medlemmer, som endnu ikke har oplyst deres mailadresse til bestyrelsen, opfordres til at gøre det 
snarest.


