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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Tokkekøb Hegn
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
torsdag d. 3. april 2014
i servicecenteret Skovvangskolen kl. 19:00.
Dagsorden:
Valg af dirigent
1. Ændring af § IV i foreningens vedtægter:
Vedtægternes § IV lyder således:

IV. Bestyrelsen (herunder tegning og hæftelse)
Foreningen ledes af en bestyrelse, der selv fastsætter sin forretningsorden.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen bestemmer, hvem der skal
fungere som formand og kasserer.
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, medens de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens funktionstid løber til den 31. marts.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen over for tredjemand i alle forhold. Foreningen
tegnes i alle forhold af foreningens formand sammen med to bestyrelsesmedlemmer.
Prokura kan meddeles kassereren af den samlede bestyrelse f.s.v. angår beløb under
kr. 2.000.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol.

Denne paragraf foreslås ændret til:
IV. Bestyrelsen (herunder tegning og hæftelse)
Foreningen ledes af en bestyrelse, der selv fastsætter sin forretningsorden og træffer
de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen bestemmer, hvem der skal
fungere som formand og kasserer.
Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, medens de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens funktionstid løber til den 31. marts.
Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
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skal være formanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen
nogen personlig hæftelse.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol.
Ændringen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 af alle de
21 fremmødte. Da der krævedes 2/3 flertal af samtlige medlemmer kan ændringen
gennemføres ved at der opnås flertal på en ekstraordinær generalforsamling.
2. Jubilæumsarrangement.
Valg af tovholder og udvalg.
Baggrund:
Grundejerforeningen har i år 50 års jubilæum. Bestyrelsen og generalforsamlingen
synes, at dette skal markeres med en fest for foreningens medlemmer. Den eneste
beslutning, der er truffet i den anledning, er at deltagelse skal være brugerbetalt, idet
der ikke er afsat midler i budgettet til en fest.
En markering af jubilæet er desuden afhængig af, at der blandt medlemmerne kan
dannes et festudvalg, som vil påtage sig at planlægge begivenheden, herunder
rekurttere medlemmer til at medvirke til det praktiske arbejde med gennemførelsen.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig under fanen, enten ved den
ekstraordinære generalforsamling, eller ved henvendelse til bestyrelsen.

