




Noter

Opgave Nr. Start
dato

Opgave  Status Initialer Afsluttet

Tjekliste ved 
overdragelse til 
kommende 
bestyrelse

7.2.2019 Lukning af adgang til bankkonto, formandens adgang lukkes ved 
endt generalforsamling og kasserer overdrager 

a.

løbende til ny kasserer efter generalforsamlingen.
Varetages af ES
Administrator skift på domæner hos DK-Hostmasterb.
ON
Administrator skift på WEB hotel og ændring af 
betalingsoplysninger hos one.com

c.

ON
Virk.dk - digital postkasse - Nets administratord.
ON efter generalforsamling
Mailadresser rettes/slettese.
Rettes efter generalforsamling af ON
CVR-tilretning - medarbejdere nedlægges, P enheder nedlægges -
ON

f.

Rettelse af telefonbøgerg.
Kim
Nedlukning af Nemid profilerh.
ON
Overdragelse af inventar, nøgler mv.i.
Fornyelse af cvr nummer - bilag 1j.
Overdragelse af referater og 3 kasser med gammelt materiale af 
grundejerforeningen til den nye formand (LE)

k.

Forsikringer Topdanmark: Ansvarsforsikring, 
bestyrelsesansvarsforsikring incl. kautionsforsikring, 
cyberforsikring og internetforsikring

l.

Der skal skrives til Topdanmark, om at der er kommet ny 
bestyrelse. Der skal oplyses

navn,adresse og mailadresse på formand og kasser (de skal jo 
vide, hvor de skal sende evt. nye policer mm). Iøvrigt bør en ny 
bestyrelse gennemgå forsikringerne, så de selv ved, hvad der 
er dækket, hvem der er dækket og med hvilket beløb.

Rettes af ny formand og/eller kasser.

Orientering fra LE:
Jeg gør opmærksom på at f.eks. ansvarsforsikringen og 
bestyrelsesansvarsforsikringen incl. kautionsforsikringen mfl. der er 
tegnet kun dækker for de eventuelle fejl og mangler et valgt 
medlem af bestyrelsen laver og ikke for hyret arbejdskraft.

Når der benyttes hyret arbejdskraft, skal det være en med et CVR-
nr. som selv har en relevant forsikring, som dækker evt. fejl og 
mangler.

Domænet gf-
havnsoepark.dk

Domænet er opsagt 

Abonnementet er opsagt og udløber den 29.08.19. 
ON

Frivillige 
foreninger skal 
fornys hvert 
tredje år ? ellers 
udløber CVR-
nummeret 
automatisk.

I skal forny foreningen senest 2/6-2019

Hvis I vil anvende CVR-nummeret fremover, skal I forny foreningen. Hvis 
CVR-nummeret udløber, inden I fornyer, kan I reaktivere den ved at følge 
samme fremgangsmåde.

Havnsø Park Grundejerforening er registreret med CVR- nummer 
35161856.
Sådan fornyer I foreningen

Gå ind på Ændre frivillig forening på Virk Indberet og vælg ?Start?.•
Log på med NemID medarbejdersignatur eller med en NemID privat. I 
vælger selv, hvem I giver lov til at forny foreningen med NemID 
privat. Det behøver ikke at være et medlem.

•

Indtast foreningens CVR-nummer i det blanke felt og tryk på "Søg"•
Søgeresultatet viser nu din virksomhed - tryk på "vælg"•
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https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Aendre_frivillig_forening


Søgeresultatet viser nu din virksomhed - tryk på "vælg"•
Der vises nu en oversigt. Vælg "Ændre virksomhed"•
klik på den blå "Forny" knap eller ?Reaktivér•
Check virksomhedens stamdata på næste billede og foretag rettelse 
hvis stamdata ikke er korrekte eller er ændret. Det bemærkes at 
branchen ikke kan ændres.

•

Tryk på "fortsæt" i bunden af billedet•
Afslut ved tryk på "godkend og afslut"•
Indsend sagen•
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