Til grundejerforeningen Sandhøjs medlemmer.
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling:
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Snoldelev Sognegård - skolestuen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og formand
4. Forslag fra bestyrelsen – ændring af vedtægter.
1.
Nuværende:
§ 18. stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
§ 18. stk. 2. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted.
Ændres til
§ 18. stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
§ 18. stk. 2. Det er halvdelen af bestyrelsen som afgår hvert år efter tur. Hvis ulige antal
bestyrelsesmedlemmer, afgår der skiftevis 2 og 3 eller 3 og 4 hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted.
2.
Nuværende:
§19. stk. 3. Over

det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af
bestyrelsen på samme eller næstfølgende bestyrelsesmøde.
Ændres til:
§19. stk. 3 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af
bestyrelsen på samme eller næstfølgende bestyrelsesmøde. Hvis protokollen føres elektronisk,
skal alle medlemmer i bestyrelsen have adgang til protokollen.
3.
Nuværende:
§ 22. stk. 3. Alle

bilag skal attesteres af formanden og kassereren.

Ændres til:
§ 22. stk. 3 Alle bilag skal gemmes elektronisk, hvor alle medlemmer i bestyrelsen har adgang,
som minimum skal formanden og kassereren have adgang.

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (senest 14 dage før afholdelse):
-

Ingen modtaget i skrivende stund

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
-

Bestyrelsen anbefaler kontingentet fastholdes på 1.000 kr.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
På valg er:
•
•
•
•
•

Katrine – bestyrelse, 2 år – villig til genvalg
Nicklas – bestyrelse, 2 år – villig til genvalg
Maja – bestyrelse, 2 år – villig til genvalg
Lars Hansen – suppleant, 1 år
Michael Husted – suppleant, 1 år

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
• Lone Vodby – revisor, 1 år
• Lars Vejlebo – suppleant, 1 år
9. Eventuelt
Bilag: Regnskab og budget – se foreningens hjemmeside: www.sandhoej.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

