GRÅSTEN ANDELSBOLIGFORENING
afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag d. 04. juli 2016 kl. 19.00
i Ahlmannsparkens Cafeteria, Gråsten
Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokol, samt
forelæggelse af budget 2017.
4. Behandling af vedtægtsændringer
Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra beboere:
4.a. Vedtægternes § 8, stk. 1.:
Indkaldelse forslåes ved bekendtgørelse i det lokale annonceblad samt
”på foreningens hjemmeside.”
4.b. Vedtægternes § 8, stk. 2.:
Indkaldelse forslåes ”kun at angive tid og sted.”
Indkomne forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse:
4.c. Vedtægternes § 10, stk. 1.:
Fristen på ”2 uger” foreslåes ændret til ”4 uger.”
4.d. Vedtægternes § 11, stk. 1.:
Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra ”6 medlemmer” til ”4
medlemmer.”
4.e. Vedtægternes § 11, stk. 2.:
Bestemmelsen i de nuværende vedtægter om valg af 2
bestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for Rinkenæs
Andelsboligforening udgår.
§ 11, stk. 2 foreslås således ændret til følgende: "Hvert andet år afgår
formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år.
Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer eller
udpegede medlemmer ved lodtrækning og/eller ved den rækkefølge,
medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted."
5. Valg af bestyrelsesformand – på valg er:
Bente Damkjær / afd. 42 – (modtager genvalg)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Leif Petersen / afd. 34 – (modtager genvalg)
Bente Schmidt / afd. 43 – (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleanter:
Elin Petersen / afd. 13 – (modtager genvalg)
Ole Ernst Petersen / afd. 44 – (modtager genvalg)
8. Valg af revisor.
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9.
10.

Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Evt.

Vedtægtsændringerne kan ses på boligforeningens kontor samt hjemmeside.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten Andelsboligforenings
kontor i hænde senest mandag d. 6. juni 2016. Forslagene vil efter fristen kunne ses på
boligforeningens kontor samt hjemmeside.
P.b.v.
Bente Damkjær
Formand
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