Vedtægtsændringerne vil alene vedrøre §11, hvorfor punktet vil få følgende ordlyd:
I forbindelse med fusionen med Rinkenæs Andelsboligforening, ændres vedtægternes § 11 stk. 1 og 2, ligesom der midlertidig indføjes et nyt stk. 2a.
§ 11.

Bestyrelsen består i valgperioden 2012/13 af 6 medlemmer foruden
formanden, der vælges særskilt. Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen er kun foreningens bolighavende medlemmer i
h.t. § 11 stk. 3, disses ægtefæller eller dermed sidestillede personer.

Stk. 2

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år, dog afgår kun 2 bestyrelsesmedlemmer i 2012,
mens der sker nyvalg af 4 bestyrelsesmedlemmer for valgperioden
2012/2013 på følgende betingelser. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges ud
fra normalt gældende kriterier, mens de 2 sidste bestyrelsesposter er
reserveret de repræsentanter fra Rinkenæs Andelsboligforening der er
på valg for valgperioden 2012/2013.
Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer eller udpegede medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge medlemlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2a

De under vedtægternes § 11 stk. 1 og 2 anførte ændringer bortfalder for
valgperioden 2013/2014 og fremover, hvorefter bestyrelsen igen vil bestå
af 4 medlemmer foruden formanden. Nærværende stk. 2a bortfalder samsamtidig med bortfaldet af ændringer i stk. 1 og 2.

Til orientering bemærkes, at ændringerne i stk. 1 og 2 samt 2a er anført med kursiv
skrift for at anskueliggøre ændringerne, der ”rulles” tilbage ved den ordinære generalforsamling i 2013/2014.
Hensigten med indføjelse af § 11 stk. 2a er, at man på den ekstraordinære generalforsamling i 2012/2013 samtidig vedtager vedtægtsændringen i 2013/2014 som vil
være gældende fremover. Man undgår således at afholde en ekstraordinær generalforsamling i 2013/14 for at få vedtægtsændringerne tilbageført til de nuværende.
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