Grundejerforeningen Gundsøparken – forslag til behandling på generalforsamlingen 26.2.2013

Bestyrelsen har på sit budget for 2013 afsat 8.000 kr. til juridisk bistand til ændring af foreningens
vedtægter.
Denne udgift mener jeg er helt overflødig – med den begrundelse, at teksten i vores vedtægter slet ikke er
af et omfang, der berettiger til juridisk bistand. Teksterne er forholdsvis simple at forstå, og skal noget
ændres, kan bestyrelsen jo komme med forslag på generalforsamlingen. Sådanne ændringer skal ganske
vist godkendes med 2/3 majoritet af alle medlemmerne, hvorfor der sædvanligvis må indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringer så kan vedtages med simpelt flertal blandt de
fremmødte.
Men denne procedure skal jo også følges, selv om en udenforstående har set på sagen.
De lidt mere kringlede bestemmelser for vores område findes i deklarationen, som vi i denne forening ikke
har bemyndigelse til at gøre noget ved.
Med venlig hilsen
Jette Bankovic
Ole Nielsens Vej 5
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Vi er nogle stykker, der har talt om, at fordelingen mellem kontingent til henholdsvis formand og kasserer
burde være lidt anderledes.
Formanden får i dag 12.000 kr. om året, mens kassereren får 1.500 kr. om året. Det sidste er ikke blevet
reguleret i årevis.
Det arbejde, de 2 poster hver for sig medfører, berettiger ikke til denne forskel. Desuden siger foreningens
vedtægter, at kassereren (som ikke engang behøver være medlem af grundejerforeningen) for sit arbejde
modtager et årligt honorar. Desuden kan generalforsamlingen med simpel majoritet vedtage, at formanden
for sit arbejde får et beskedent honorar.
De første mere end 30 år af foreningens historie modtog formanden slet ikke honorar. Til gengæld holdt
bestyrelsen hvert andet år en bestyrelsessammenkomst, hvortil der afsattes et mindre beløb pr. år.
Nu betales både honorar + sammenkomst af foreningen.
Vi er godt klar over, at vi for nogle år siden indførte et decideret formandshonorar – men foreslår altså:
1) At bestyrelsen drøfter en mere rimelig fordeling af honorarerne og kommer med forslag til dette på
næste års generalforsamling
2) At man overvejer tilskuddet til bestyrelsessammenkomst
Ovennævnte, når man tager i betragtning, at de enkelte medlemmers årlige kontingent er steget med 100%
inden for de seneste ca. 7 år.
Med venlig hilsen
Jette Bankovic
Ole Nielsens Vej 5

