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Lillerød d. 24. februar 2014

v/Lau Gottschalk Nygaard, Spættevang 14, 3450 Allerød
Tlf: 48 16 11 16, E-mail: formand@tokkekoeb.dk

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
torsdag d. 13. marts 2014
i cafeteriet på Skovvang Stadion kl. 19:30.
Dagsorden i henhold til vedtægternes V.2:
Valg af dirigent
1. Formandens beretning
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab
3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
•
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.
•
Bestyrelsen har følgende forslag:
•
Vedtægtsændriger, se vedlagte bilag.
4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2015)
Bestyrelsen forslår fastholdelse af kontingentet til kr. 360,-, således at
serviceniveauet vedtaget på sidste års generalforsamling kan fastholdes.
5. Valg af bestyrelse
På valg er:
•
•
•
•
•
•
•

Lau Gottschalk Nygaard (formand, ønsker ikke genvalg)
Niels Froberg Nielsen (kasserer)
Annelise Mikkelsen
Bo Brinck (sekretær, ønsker ikke genvalg)
Peter Virklund
Peter Krogsgaard (revisor)
Kirsten-Inger Andersen (bestyrelsessuppleant)

6. Eventuelt
Ved henvendelse til formanden senest den 11/3 kan man få serveres en lækker sandwich fra
cafeteriet. Meld også gerne deltagelse forud, så vi får bestilt den rigtige mængde kage!
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Notat om ændring af vedtægter i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
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 skal være
formanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Der 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.

