Forslag til generalforsamlingen
Bestyrelsen har en række ændringsforslag til vedtægterne som vi udsender her og fremlægger på
generalforsamlingen. Først lidt formaliteter og bemærkninger og så forslagene.
Vi skal nok give en mere samlet argumentation når vi mødes d. 14. oktober på Lindegården.
Vedtagelse kræver 2/3 flertal af de fremmødte
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af stemmerne. Andre forslag kræver bare flertal.
Hvis ikke der er 2/3 flertal for et ændringsforslag forbliver den eksisterende formulering gyldig.
Bylauget har fungeret med de eksisterende vedtægter og det er fornuftigt nok ikke lige til at
ændre vedtægterne. Og er der ikke 2/3 flertal for ændringer så fortsætter arbejdet såmænd også.
Dirrigenten kan før afstemningen undersøge om der er stemning for at stemme om alle
foreslagene samlet eller om det vil fungere bedre for generalforsamlingen at stemme om dem et
for et.

Lidt om forslagene
De fleste ændringsforslag har ikke væsentlige konsekvenser, de er bare en modernisering, også i
erkendelse af at vi har fået et internet og at former ændrer sig. Forslag 5 er dog en reel ændring,
som måske kan få betydning i en fremtid vi ikke kender.
E-kommunikation/internet
Nogle af forslagene, fx nr. 2 og 4 handler om også at bruge e-kommunikation (fx mailingliste,
hjemmeside o.s.v.).
Bylaugets medlemmer skal kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling
Det eneste forslag der ændrer noget væsentligt er nr. 5.
Som det er nu kan bylaugets medlemmer ikke indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
hvis de har behov for dette eller hvis det skulle være nødvendigt vælge en ny bestyrelse.
Med forslaget vil man kunne gøre dette.
Justering til nutiden
Forslag 1, 3, 6, 7, 8 og 9
Disse justeringer tager vi med da det er rimeligt, når der nu er andre ændringer. Især ændring af
formand til forperson og reduktion af ”forpersonens” rolle til kun at være formel.
Det er nødvendigt at have en forperson for de tilfælde at en myndighed eller fx en fond forlanger
en sådans underskrift. Men forpersonens rolle er her blot at udtrykke bylaugets beslutninger.

Dertil er ændringerne i formen også et udtryk for at vi flytter fokus fra bestyrelse/formand til
arbejdsgrupperne – der hvor tingene virkelig sker. Formuleringerne er dog ikke mere firkantede
end at kommende bylaug/bestyrelser vil kunne gøre det anderledes indenfor rammerne.
De eksisterende vedtægter sætter ikke særlig præcise rammer for bylaugets arbejde og det gør de,
på godt og ondt, heller ikke efter ændringerne.

Forslag nr. 1
Vedtægtsændring
§ 7 "Generalforsamlingen åbnes af formanden som står for
forsamlingens valg af dirigent."
ændres til "
Generalforsamlingen åbnes af et medlem af bestyrelsen som står for forsamlingens
valg af dirigent."

Forslag nr. 2
Vedtægtsændring
§7 "Indkaldelsen, som skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen, omdeles til alle husstande, og en kopi opsættes på
opslagstavlen."
ændres til
Indkaldelsen, som skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen
omdeles til alle husstande og opslås på bylaugets opslagstavle. Dertil lægges den på
bylaugets hjemmeside og der henvises til denne på evt. mailingliste og opslås der
hvor bylauget aktuelt kommunikerer.

Forslag nr. 3
Vedtægtsændring
§ 7a "Generalforsamlingens dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men
skal altid indeholde formandens beretning om bylaugets virksomhed"
ændres til
"Generalforsamlingens dagsorden fastsættes af bestyrelsen, men skal altid indeholde
bestyrelsens beretning om bylaugets virksomhed"

Forslag nr. 4
Vedtægtsændring
§ 7a "Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

Forslagene opsætte i opslagstavlen som tilføjelser til den offentliggjorte
dagsorden."
ændres til
"Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslagene opsætte i
opslagstavlen som tilføjelser til den offentliggjorte dagsorden. Dertil lægges
offentliggøres de på de elektroniske medier bylauget på det givne tidspunkt
anvender."

Forslag nr. 5
Vedtægtsændring
Ændring vedr. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
§8 "Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 10 % af
medlemmerne til bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med
oplysning om dagsorden for generalforsamlingen."
ændres til
"Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 2 af medlemmerne af
bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med oplysning om dagsorden for
generalforsamlingen eller når mindst 20 medllemmer indgiver skriftlig, motiveret
begæring med oplysning om dagsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme frister og regler som
ordnære generalforsamlinger."

Forslag nr. 6
Vedtægtsændring
§ 10 "Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen, og
afgående bestyrelsesmedlemmer deltager i dette møde for at overdrage
papirer, kassebeholdning, regnskabsbøger og andet relevant materiale,
der tilhører bylauget."
ændres til
"Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og vælger kasserer
samt forperson. Afgående bestyrelsesmedlemmer deltager i dette møde for at

overdrage papirer, kassebeholdning, regnskabsbøger og andet relevant materiale,
der tilhører bylauget."

Forslag nr. 7
Vedtægtsændring
§ 11 "Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte som formanden eller to
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt"
ændres til
"Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte som to bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt"

Forslag nr. 8
Vedtægtsændring
§11 "I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
ændres til
Afsnittet udgår helt

Forslag nr. 9
Vedtægtsændring
Ændring af anvisning af udbetalinger - så kassereren erstatter formanden
§ 14 "Alle regnskabs krav på bylauget skal anvises af formanden og et
bestyrelsesmedlem til betaling."
ændres til
"Alle regnskabskrav på bylauget skal anvises af kassereren og et bestyrelsesmedlem
til betaling."

