Vedtægter for Grundejerforeningen Røntoppcn 16. december 2018
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab
• Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent
• Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
• Valg af
a. Bestyrelse
b. Suppleanter
c. Revisor
d. Revisorsuppleanter
• Eventuelt
Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
Medlemmers forslag. der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. skal sendes til bestyrelsen pr. e
mail senest 8 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag udsendes til medlemmerne pr. e-mail forud
for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afuoldes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af foreningens
medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal i sådanne tilfælde indkaldes inden 14 dage efter, at kravet om afholdelse
er meddelt bestyrelsen skriftligt og med et varsel på mindst 14 dage og højst 4 uger.
Ethvert medlem har adgang til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling og har ret til at tage ordet
på samme.
Den enkelte parcels ejer(e) har en stemme, og ingen parcelejer kan råde over mere end to stemmer. Kun
personligt fr emmødte har stemmeret.
Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræves til beslutning om:
forslag, der får økonomisk konsekvens, udover det fastsatte kontingent.
a.
b.
udnyttelse af fællesarealet
en majoritet på 2/3 af foreningens medlemmer.
Beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal.
Afstemning på en generalforsamling sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af
bestyrelsen eller mindst et af de fremmødte medlemmer. Der skal altid anvendes skriftlig afstemning ved valg,
hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.
I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning om et forslag, der ikke vedrører valg af en kandidat, bortfalder
dette. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om valg en kandidat, foretages der omvalg.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen og udskiftes med henholdsvis lo og tre
medlemmer ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved hver generalforsamling vælges to suppleanter.
I alle tilfælde kan genvalg finde sted. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og arbejdets fordeling.
Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.
Udgifter forbundet med foreningsarbejdet dækkes af grundejerforeningen.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.
Sekretæren skal indføre mødets beslutninger i et referat.
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