GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN
Grundejerforeningen Gundsøparken afholder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Gundsømagle Forsamlingshus
Torsdag DEN 19. MAJ 2016 KL. 19:30
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Endelig godkendelse af de af bestyrelsen stillede forslag, til ændring af vores
vedtægter, se medfølgende forslag som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen
GRUNDEJERFORENINGEN
GUNDSØPARKEN
Gert Salbæk
Formand
Tlf: 6019 5288

PS: Bestyrelsen har et ønske om, at kunne sende informationer ud til alle medlemmerne
via mail, hvis I ønsker, at modtage mails fra os, beder vi jer om, at sende jeres
mailadresser til os, via vores hjemmeside under kontakt & Idéer.

Ændring af vedtægter:

§ 2.
Foreningen hjemsted er Gundsø kommune under Roskilde herredsret, der er foreningens
værneting.
Ændres til:
Foreningen hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde herredsret, der er
foreningens værneting.
§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned i Gundsø kommune. Den
indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt
medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om
enhver adresseforandring.
Ændres til:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i
Roskilde kommune. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mail
adresse.
§ 15.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorer og
revisorsuppleanter vælges for 2 år ad gangen, med én revisor og én revisorsuppleant
hvert år.
Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af
kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i
regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger
til bestyrelsen.
Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt
mindst én gang årligt.
Ændres til:
Generalforsamlingen vælger skiftevis 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Begge
vælges for 2 år ad gangen.
Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af
kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i
regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres
revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§ 16. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december, første regnskabsår dog
fra foreningens stiftelse og indtil 31. marts 1974. Regnskabet skal tilstilles revisorerne
inden den 15. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssig som kritisk så betids,
at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med
indkaldelse til generalforsamlingen.
Ændres til:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december, første regnskabsår dog
fra foreningens stiftelse og indtil 31. marts 1974. Regnskabet skal tilstilles
revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret såvel talmæssig
som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til
medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17. stk. 1 - 2
Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i
bank, sparekasse eller på girokonti i foreningens navn.
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formand eller
næstformanden.
Ændres til:
Medlemmernes indbetalinger foretages til foreningens konto i pengeinstitut.
På kontoen kan kun hæves af kassereren efter godkendelse af enten formand eller
næstformand.

