
Følgende forslag ønskes behandlet på Birkely’s generalforsamling 2018 

1.  Opsparing til vedligehold af Lizzivej 

På generalforsamlingen 2017 fremsatte bestyrelsen under generalforsamlingen ønske om 

at kunne anvende opsparingen til vedligehold af Lizzivej til uforudsete udgifter. Det blev 

vedtaget med et lille flertal. 

Denne vedtagelse er ulovlig, idet forslaget IKKE var fremsendt sammen med indkaldelsen 

til generalforsamlingen, som et forslag skal ifølge vedtægterne. Samtidig vil jeg gøre 

opmærksom på, at kontingentforhøjelsen i 2016 skulle hensættes på opsparingen til 

Lizzivej. 

Jeg foreslår derfor: 

At beslutningen fra 2017 erklæres ugyldig. 

At opsparingen til Lizzivej fremover fremgår af regnskabet som ”hensættelse til vedligehold 

af Lizzivej”. En opsparing skal, ifølge god regnskabsskik, fremgå af regnskabet. 

At der oprettes en ny opsparingskonto til uforudsete udgifter. En del af foreningens kapital, 

kan efter bestyrelsens beslutning , hensættes på kontoen. 

2. Kasserer i foreningen 

På generalforsamlingen  2017 fremsatte bestyrelsen følgende forslag: 

”grundejerforeningen benytter sig ikke af intern kasserer, men kun af en ekstern revisor”. 

Det blev vedtaget og er for så vidt i orden, men betød flere problemer med vedtægterne, 

idet disse ikke blev tilrettet i overensstemmelse med beslutningen. 

Forslaget var alene fulgt op med en kommentar til vedtægternes §7 stk. 2. Men forslaget 

strider bl.a. mod §3 stk.3, der siger at kun formand og kasserer sammen kan disponere  

over foreningens midler, samt flere andre paragraffer bl.a. §7 stk. 6. Uden kasserer har 

bestyrelsen reelt ikke kunnet bruge penge i det forløbne år. 

Jeg foreslår derfor: 

At kasserer jobbet genoprettes med en tilføjelse i vedtægterne om, at visse af kasserens 

opgaver kan, efter bestyrelsens beslutning, udføres af ekstern revisor. Se bilag. 

Med venlig hilsen 

Martin Vejlgaard 
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Bilag – forslag til vedtægtsændringer. 

 

§8 stk.1  første sætning udgår og i stedet tilføjes: 

Foreningen drives af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær 

og 2 menige medlemmer som vælges for 2 år af gangen. 

§8 stk.1  efter sætningen med ”bestyrelsen konstituerer sig selv” tilføjes: 

Nogle af kassererens opgaver kan, efter bestyrelsen beslutning, udføres af 

ekstern revisor. 

 

§9 stk.1 efter første sætning indføjes: 

Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig kan bestyrelsen egenhændigt til enhver tid 

supplere bestyrelsen med nyt medlem/medlemmer indtil førstkommende 

generalforsamling. 

 

§10 stk.1 tredje sætning udgår 

 

 


