Referat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Manbjergparken d.27.marts 2017
⦁

Valg af dirigent:
Flemming Adamsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dagsordenen i overensstemmelse med
vedtægterne.

⦁

Formandens beretning:
Arrangementer
Sankt Hans var i år en meget våd omgang. Formanden havde ikke regnet med, at
grill og borde skulle i brug, men der var heldigvis et par stykker som insisterende
ventede på grillen, og så kom den da også. Erik Clausen holdt som mange gange før
en underholdende båltale. På grund af den meget tunge regn der kom lige på det
tidspunkt, var det dog desværre næsten umuligt at høre talen fra larmen af regn
mod de de mange paraplyer, fra hvor undertegnede stod, men latteren kunne man
høre, så god må talen havde været :-)
Fastelavn fik vi også holdt, dog med et lidt vigende fremmøde, men vi havde både
tønde til de store og små. Det var nogle genstridige tønder i år, og vores forsøg på at
hjælpe de små gik dog lidt over stregen, og bunden faldt ud. Men der blev slået
videre på resterne og kåret både konger og dronninger.
Ny gartner
Sidste år skiftede vi SkovTop ud med en ny gartner. Valget faldt på Aude Aps fra
Hornslet, på baggrund af gode anbefalinger.
Formålet med dette var både at vores græsmand meddelte, at han ikke længere ville
slå græs, og at indsatsen på de grønne områder havde været af vigende karakter fra
vores daværende gartner - måske på baggrund af de penge vi ville betale.
Aftalen med Aude er en helårsaftale. Det vil sige, at de passer vores grønne områder
om sommeren, og står for vores snerydning og grusning/saltning om vinteren. Det
er en aftale med en fast pris, hvilket betyder, at vi nogle år måske synes vi får for lidt
for pengene, og andre år til gengæld får så rigeligt.
Med det nye samarbejde med Aude, synes vi i bestyrelsen, at vi både har fået mere
synlige resultater, samt en plan for hvorledes de vil "angribe" vores områder, for at
pleje dem optimalt.
Det skal ikke være en hemmelighed, at Aude synes at vores grønne områder var i en
meget ringe stand ! Det skal et nyt firma nok sige, når de starter, men ved rundturen
sammen med Jan Aude, kunne vi godt se hvad han mente.
1

Aude synes meget kompetent, og havde med det samme en plan for, hvorledes de
ville gå til værks.
Indsatsen på legepladsen bliver langvarig, og metoden bliver i første omgang at
tynde godt ud, og herefter beskære ca 1/5 - 1/3 hvert år. Så er der både "noget
oppe" og "noget nede" uden at der bliver store huller i bevoksningen, og samtidig er
der lidt styr på, hvad der kommer op igen, og hvad der er dødt.
I det brede bælte i randbevoksningen mod syd, forsøges der åbnes op ind i
bevoksningen, så det giver lidt luft, gerne med noget "sti-agtigt" ind mellem
buskene.
Plænen vil blive luftet to gange årligt, og mos revet sammen, hvis det løsner sig.
Brombærrene får noget mere opmærksomhed og pensles når de er der. Det
kommer til at tage flere sæsoner, før der er styr på dem. Det samme gælder
brændenæller og tidsler.
For boldbanens vedkommende bliver grønsværen luftet, og der gives top-dress i
foråret. Ligeledes bliver der gødet, kalket og tromlet og der vil blive udlagt sand og
muld. Dette skulle alt sammen være med til at tage det hårdeste af banen og få den
gjort mere jævn.
De små træer på boldbanen er desværre nærmest blevet slået ihjel af tidligere tiders
brug af buskryddere ! Aude forventer at de vil gå ud eet efter eet, og vi har haft
oppe i bestyrelsen, hvad der skal gøres. Lige nu gøres der ikke noget.
Sprøjtning
Med Aude er vi også begyndt at sprøjte en lille smule. Dette fordi al erfaring viser, at
skal områder holdes i nogenlunde stand, med de midler vi er i stand til at betale for
det, så er der ikke nogen vej udenom. Audes brug af sprøjtemidler holder sig
selvfølgelig indenfor de rammer der er tilladt, og i forhold til private, er de rammer
ret restriktive.
Der hvor der sprøjtes er blandt andet ved boldbanen langs den lille sti, langs
stensætningen og langs/under de to hegn. Dette for at nedbringe det manuelle
arbejde der ellers skulle gøres, samt for at holde hegnet fri af vådt græs og
buskryddere, som vil ødelægge det. Derudover går Aude nogle gange i løbet af året
en tur rundt på vejene, for at holde vores vejkanter fri for mælkebøtter. Dette er for
at undgå skader på asfalten.
Jan fortæller, at sprøjtningen bliver ok modtaget blandt beboerne, og vi har i
bestyrelsen også fået et par henvendelser og spørgsmål vedrørende dette.
Ser vi på vejen, synes jeg vi har fået et skarpere "look", og det er godt at se.
Vinterberedskab
Som sagt, har Aude også overtaget vores vinterberedskab. Vi var spændt på, hvor
deres tærskel for udrykning lå, og jeg må sige, at jeg var meget tilfreds, da de kørte
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forbi kl 6, den første morgen der lå rimfrost på vejen. De har vel kun været ude 3-4
gange i år tror jeg, men de var her til gengæld med det samme. Det er svært at sige
om det er standarden fremover. Travlt har de jo nok ikke haft i år.
Jan Aude fortalte, at de en enkelt morgen måtte ud med skovl og kost, da den nye
maskine de havde bestilt var blevet forsinket. Det gav lidt moro hos nogle af vores
grundejere, som mente, at det måtte blive en travlt vinter uanset, hvis det hele var
med kost og skovl.
Bestyrelsen lavede sidste år en aftale med NCC om fejning og sugning af vores
brønde efter behov, når vinterens grusning er overstået. Der har dog ikke været
gruset andet end et par gange i år, og det meget sparsomt og kun de steder hvor der
var hældning på vejen.
Fortove
Som vedtaget på sidste generalforsamling valgte vi at sætte gang i renovering af det
sidste stykke fortov øverst i Manbjergparken.
Det endte med at strække sig helt fra krydset af Smedestien og hen til der hvor vi
skiftede året før. Et godt stykke længere end vi havde regnet med. Det skete, da Erik
Pedersen gav os et fornuftigt tilbud på det ekstra stykke, som vi takkede ja til. Dvs
der blev brugt lidt mere end de 40.000 kr der var afsat.
Derudover blev det også nødvendigt, at reparere det stykke fortiv vi fik lavet sidste
år fra Segaltvej og ned til Manbjergvej, da regnen havde stylles sandet væk. Det er
nu understøbt, så vandet ikke længere løber ind under og vasker sand væk.
Vi betragter nu vores fortovs projekt som værende afsluttet for denne gang, som vi
også fortalte på sidste generalforsamling. Der er flere steder som kunne skiftes, men
for nuværende anser vi fortovene for at være i en ok stand.
Vi vil gerne - som alle de andre år - opfordre folk til at lade være med at parkere på
fortovene. Det er desværre en udbredt misforståelse, at hvis man parkere på
fortovet, så generer man ikke trafikken på vejen så meget. Det passer desværre ikke.
Om du holder helt ude på vejen, eller kun halvt ude på vejen, så skal andre biler
stadig køre udenom. Derimod blokerer man ofte fortovet fuldstændigt for visse
gående, samtidig med at fortovet tager skade.
Lad bilen blive på vejen, tak. Det er det vejen er der for !!
Hvad venter forude ?
Revneforsegling
I år forsøger vi at sætte gang i det revneforseglingsprojekt vi fortalte om sidste år.
Vores veje er jo private fællesveje, som vi selv står for vedligeholdelsen af. Vejene
har mange steder revner, og flere steder revner som er blevet repareret før. Gør vi
ikke noget, vil disse revner udvide sig, og tilsidst ødelægge hele belægningen
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omkring.
Sidste år indhentede vi tilbud på arbejdet, som Munch Asfalt anslog til knap 100.000
kr. Denne pris omfattede en komplet gennemgang og revneforsegling hvor det var
nødvendigt.
Prisen er dog helt hængt op på aktuelle oliepris, så meldingen var også, at når
arbejdet skal laves, kan prisen være en anden. Kigger vi på benzinprisen siden da,
har den vist været nogenlunde konstant, så det forventes at vi vil kunne få et
lignende tilbud igen.
Ifølge Munchs egen hjemmeside laves dette arbejde bedst i vinterhalvåret, hvor
asfalten har trukket sig godt sammen, og revnerne er størst. Det er derfor vores
plan, at vi vil have bestilt og sat gang i dette arbejde i kommende vinterhalvår,
hvorfor vi også har en budgetpost på til dette.
Nabohjælp
Vi har i Manbjergparken jævnligt været udsat for indbrud i vores hjem. Senest på
Smedestien. I den forbindelse (fdog uafhængigt af seneste tilfælde) har vi ansøgt
kommunen om lov til opsætning af Nabohjælp skilte - og fået tilladelse. Vi bestiller
nu et sæt skilte
til opsætning ved vores to indfaldsveje, og vil herefter sende lidt information ud om
Nabohjælp.
Ud over skiltene er der en organisation bag, og mulighed for at tilmelde sig
ordningen, så man via en app (blandt andet) kan være med til at holde et ekstra øje
på området. Mange har allerede idag alarmer installeret, og dette kan være et
ekstra alternativ. Det er gratis at tilmelde sig, og man gør det som husstand.
Arbejdsdag
Den 2. april afholdes arbejdsdag på det grønne område ved legepladsen. I det nu
slet skjulte budskads, er der dukket gamle huler, traktordæk og telefonpæle frem,
og vi tænker, inden junglen igen overtager området, at en oprydning ville være på
sin plads. Alle er velkomne til at trække en ting eller to ud på de medbragte trailere.

Kommentar ang. stien ved Krostien, der ikke er så pæn og med risiko for faldulykker.
Bestyrelsen ser på det.
Beretningen blev godkendt.
⦁

Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2016
Årsregnskabet blev fremlagt af kassereren.
Regnskabet blev godkendt.

⦁

Fremkomne forslag:
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Ingen forslag, men 3 ønsker om småforbedringer - tages under eventuelt.
⦁

Forslag fra bestyrelsen
Opdatering af vores vedtægter. Har været udsendt med indkaldelsen. Har forsøgt at
tilpasse vedtægterne til nutiden. Blev ønsket ved sidste års generalforsamling.
Ændringsforslagene blev gennemgået. Ændringsforslagene blev samlet vedtaget
med 100 % tilslutning.

⦁

Godkendelse af budget for 2017:
Kassereren fremlagde budgettet.
Uændret beløb til kontingent; 800 kr og vejfond; 700 kr.
Budgettet blev godkendt.

⦁

Valg til bestyrelsen:
Martin Skoffer og Morten Holst genopstillede.
Begge blev genvalgt.
Christian Forsingdal og Johan Brodersen fortsætter som suppleanter

⦁

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Per Hessellund og Heidi Villadsen genvalgt som revisorer
Ole Tønder genvalgt som revisorsuppleant.

⦁

Eventuelt:
Forslag omkring vejfest fra beboere. Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et
festudvalg uden om bestyrelsen. Annette, Manbjergvej 34 og Henrik Manbjergvej 53
nedsatte sig som udvalg. Interesserede kan melde sig til dem både til store og
småopgaver.
Forslag om udskiftning af en af gyngerne på legepladsen, så der kunne komme en
babygynge op. Det ser bestyrelsen på og overvejer for og imod. Derudover er træ
ved boldbanen som er dødt og bør udskiftes/fjernes.

Dirigent takkede for god ro og orden.
Referent
Karin Bach
Smedestien 13
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§1

§1
⦁

⦁

”Manbjergparkens Grundejerforening” er stiftet den 6.9.1966 på
grundlag af den af ”A/S Øster-Lisbjerg af 1961” tinglyste
deklaration den 2.10.1964 på matrikelnumrene: 2ca, 2bv, 2cb,
2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, af Segalt by, Skødstrup Sogn, hvori
det er pålagt ejerne af ovennævnte, samt senere udstykning af
stamparcellen matr.nr. 2ca at danne og være medlemmer af
nærværende forening,
og udvidet på grundlag af den af ”A/S Øster-Lisbjerg af 1961”,
Løgten, tinglyste deklaration den 22.8.1968 på matr.nr. 2a af
Segalt by, Skødstrup Sogn, samt de deraf udstykkede parceller
matr.nr. 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo og 2ep af Segalt
by, Skødstrup Sogn, hvori det er pålagt ejerne af ovennævnte at
være medlemmer af nærværende forening.

§2

⦁

⦁

”Manbjergparkens Grundejerforening” er stiftet den 6.9.1966 på
grundlag af den af ”A/S Øster-Lisbjerg af 1961” tinglyste
deklaration den 2.10.1964 på matrikelnumrene: 2ca, 2bv, 2cb,
2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, af Segalt by, Skødstrup Sogn, hvori
det er pålagt ejerne af ovennævnte, samt senere udstykning af
stamparcellen matr.nr. 2ca at danne og være medlemmer af
nærværende forening,
og udvidet på grundlag af den af ”A/S Øster-Lisbjerg af 1961”,
Løgten, tinglyste deklaration den 22.8.1968 på matr.nr. 2a af
Segalt by, Skødstrup Sogn, samt de deraf udstykkede parceller
matr.nr. 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo og 2ep af Segalt
by, Skødstrup Sogn, hvori det er pålagt ejerne af ovennævnte at
være medlemmer af nærværende forening.

§2
⦁

⦁

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle
forhold, der har eller kan have betydning for området som
helhed, samt
at foranstalte og administrere renovering af veje og fortove,
vedligeholdelse af veje og fællesarealer i henhold til de i §1
nævnte deklarationer samt sådanne fornyelser og ændringer af
veje, fortove og fællesarealer, der kan opnås
myndighedsgodkendelse af.

⦁

⦁

§3

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i alle
forhold, der har eller kan have betydning for området som
helhed, samt
at foranstalte og administrere renovering af veje og fortove,
vedligeholdelse af veje og fællesarealer i henhold til de i §1
nævnte deklarationer samt sådanne fornyelser og ændringer af
veje, fortove og fællesarealer, der kan opnås
myndighedsgodkendelse af.

§3
⦁

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver af de indenfor
området beliggende, selvstændigt matrikulerede grunde.
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⦁

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver af de indenfor
området beliggende, selvstændigt matrikulerede grunde.

§4

§4
⦁

⦁

Det årlige kontingent til foreningens administration fastsættes
af generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker kontingentets
størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet
punktet: ”Ændring af kontingent”
Kontingentet betales helårsvis forud, senest en måned efter den
ordinære generalforsamling.

⦁

⦁
⦁

§5

Det årlige kontingent til foreningens administration fastsættes
af generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker kontingentets
størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet
punktet: ”Ændring af kontingent”
Kontingentet betales helårsvis forud, senest den 1.5. efter den
ordinære generalforsamling
Betaler medlemmet ikke kontingentet senest 14 dage efter
forfald, rykkes medlemmet for betaling, som skal ske inden 7
dage. Betaler medlemmet stadig ikke kontingentet, sendes
beløbet til inkasso. Omkostninger hertil pålægges medlemmet

§5
⦁

⦁

⦁

⦁

Til afholdelse af de i §2, stk. 2 nævnte arbejder m.v. er
bestyrelsen berettiget til at opkræve et beløb af medlemmerne
fordelt ligeligt med en anpart pr. parcel. Beløbet skal indbetales
senest 1 måned efter regnskabets godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til
at opkræve et á conto beløb til afholdelse af kommende
udgifter, efter et på generalforsamlingen fremlagt budget
Bestyrelsen kan disponere med beløb af størrelse kr. 10.000 fra
opsparede driftsmidler uden forudgående generalforsamlings
vedtagelse. Dette beløb kan over år ændres ved
generalforsamlings vedtagelsen.
Det årlige bidrag til foreningens vejfond fastsættes af
generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker bidragets
størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet
punktet: ”Fastsættelse af vejfondsmidler”. Indestående midler
på vejfonden må anvendes til de arbejder m.v. der er nævnt i §2,
stk. 2.
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⦁

⦁

⦁

⦁

Til afholdelse af de i §2, stk. 2 nævnte arbejder m.v. er
bestyrelsen berettiget til at opkræve et beløb af medlemmerne
fordelt med en lige stor andel pr. parcel. Beløbet skal indbetales
senest 1 måned efter regnskabets godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til
at opkræve et á conto beløb til afholdelse af kommende
udgifter, efter et på generalforsamlingen fremlagt og vedtaget
budget
Bestyrelsen kan til enhver tid disponere over kr. 10.000 af
foreningens driftsmidler uden forudgående vedtagelse på
generalforsamlingen. Beløbet kan kun ændres på
generalforsamlingen.
Det årlige bidrag til foreningens vejfond fastsættes af
generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen ønsker bidragets
størrelse ændret, skal der i dagsordenen være indføjet
punktet: ”Fastsættelse af vejfondsmidler”. Indestående midler
på vejfonden må anvendes til de arbejder m.v. der er nævnt i §2,
stk. 2.

§6

§6
⦁

⦁

⦁

Til udførelsen af den i §2, stk. 2 nævnte vedligeholdelse kan
bestyrelsen ansætte fornøden medhjælp og/eller indkøbe
fornødne maskiner – dog kun efter
generalforsamlingsbeslutning.
2. Skader på fortove og kantsten, forvoldt af parcelejeren,
udbedres af denne eller på dennes regning. Retableringen
fortages indtil to måneder efter skadens opståen – hvis vejrliget
tillader det.
I henhold til de i §1, stk. 1 og 2 omhandlede deklarationer må
campingvogne ikke parkeres på vejene. Dette udvides til også at
omfatte alle former for arbejdskøretøjer.

§7

⦁

⦁

⦁

Til udførelsen af den i §2, stk. 2 nævnte vedligeholdelse kan
bestyrelsen ansætte fornøden medhjælp og/eller indkøbe
fornødne maskiner – dog kun efter
generalforsamlingsbeslutning.
2. Skader på fortove og kantsten, forvoldt af parcelejeren,
udbedres af denne eller på dennes regning. Retableringen
fortages indtil to måneder efter skadens opståen – hvis vejrliget
tillader det.
I henhold til de i §1, stk. 1 og 2 omhandlede deklarationer må
campingvogne ikke parkeres på vejene. Dette udvides til også at
omfatte alle former for arbejdskøretøjer.

§7
⦁

Generalforsamlingen har, indenfor de i nærværende love
fastsatte bestemmelser, den øverste myndighed, idet ændringer
i lovene altid skal forelægges Århus Kommune, Magistratens 2.
afdeling til godkendelse, forud for en generalforsamlings
vedtagelse.
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⦁

Generalforsamlingen har, indenfor de i nærværende love
fastsatte bestemmelser, den øverste myndighed, idet ændringer
i lovene altid skal forelægges Århus Kommune, Magistratens 2.
afdeling til kommunens godkendelse. Godkender kommunen
ikke forslaget/ændringerne bortfalder ændringsforslaget.

§8

§8
⦁

⦁

⦁

⦁

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned på et af bestyrelsen vedtaget
tidspunkt og sted.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sal ske senest 3 uger
før, enten skriftligt eller ved annoncering i mindst et lokalt blad
efter bestyrelsens bestemmelse. Indkaldelse til ordinær
generalforsamling skal indeholde mindst følgende dagsorden:
⦁ Formandens beretning
⦁ Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt
godkendelse af budget
⦁ Valg af medlemmer til bestyrelsen
⦁ Valg af revisorer
⦁ Fremkomne forslag
⦁ Eventuelt
Sager, som medlemmer måtte ønske optaget på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før. Forslag af økonomisk eller væsentlig interesse skal
tilstilles medlemmerne før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
beslutning, eller såfremt mindst 10 af foreningens medlemmer
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med
angivelse af dagsorden. I så fald har bestyrelsen pligt til inden 8
dage indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel.
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⦁

⦁

⦁

⦁

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned på et af bestyrelsen vedtaget
tidspunkt og sted.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sal ske senest 3 uger
før, enten skriftligt eller ved annoncering i mindst et lokalt blad
efter bestyrelsens bestemmelse. Indkaldelse til ordinær
generalforsamling skal indeholde mindst følgende dagsorden:
⦁ Formandens beretning
⦁ Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt
godkendelse af budget
⦁ Valg af medlemmer til bestyrelsen
⦁ Valg af revisorer
⦁ Fremkomne forslag
⦁ Eventuelt
Sager, som medlemmer måtte ønske optaget på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før. Forslag af økonomisk eller væsentlig interesse skal
tilstilles medlemmerne før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
beslutning, eller såfremt mindst 10 af foreningens medlemmer
skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom med
angivelse af dagsorden. I så fald har bestyrelsen pligt til inden 8
dage indkalde generalforsamlingen med 14 dages varsel.

§9

§9
⦁

⦁
⦁

Ale vedtagelser på ordinær som ekstraordinær
generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed. Har et
forsalg to gange på samme generalforsamling opnået
stemmelighed, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling efter de i §8, stk. 4 nævnte retningslinjer med
kun dette forslag på dagsordenen.
På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved
stedfortræder, såfremt denne har en skriftlig fuldmagt.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, - på
den ordinære generalforsamling dog kun såfremt medlemmet
ikke er i restance med kontingent eller andre af ham af
foreningen pålagte beløb
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⦁

⦁
⦁

Ale vedtagelser på ordinær som ekstraordinær
generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed. Har et
forsalg to gange på samme generalforsamling opnået
stemmelighed, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling efter de i §8, stk. 4 nævnte retningslinjer med
kun dette forslag på dagsordenen.
På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved
stedfortræder, såfremt denne har en skriftlig fuldmagt.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, - på
den ordinære generalforsamling dog kun såfremt medlemmet
ikke er i restance med kontingent eller andre af ham af
foreningen pålagte beløb

§ 10
⦁

⦁

⦁
⦁

⦁

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 5 af foreningens medlemmer og 2
suppleanter, konstitueret som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen vælges normalt på den ordinære generalforsamling
for en 2-årig periode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges sammen, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter.
De 2 suppleanter vælges kun for et år ad gangen.
Udgået
Intet medlem under 70 år kan undslå sig valg som
bestyrelsesmedlem. Dog kan et medlem, der har været
bestyrelsesmedlem i 2 på hinanden følgende periode, kræve sig
fritaget i samme tidsrum.
Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger
og afholder deraf udgifter ifølge alle af formanden eller
næstformanden ved påtegning godkendte kasseanvisninger.
Indkomne pengebeløb skal indsættes på foreningens konto i
bank eller sparekasse senest anden søgnedag efter de er
indkommet. Dog må kassereren have en kontant
kassebeholdning, hvis størrelse reguleres ved
generalforsamlings vedtagelse. Kassereren kan kun hæve penge
i bank eller sparekasse i forbindelse med formanden.
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§ 10
⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 5 af foreningens medlemmer og 2
suppleanter, konstitueret som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen vælges normalt på den ordinære generalforsamling
for en 2-årig periode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges sammen, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter.
De 2 suppleanter vælges kun for et år ad gangen.
Intet medlem under 70 år kan undslå sig valg som
bestyrelsesmedlem. Dog kan et medlem, der har været
bestyrelsesmedlem i 2 på hinanden følgende periode, kræve sig
fritaget i samme tidsrum.
Kassereren fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger
og afholder deraf udgifter. Kontant indkomne pengebeløb skal
indsættes på foreningens konto i foreningens pengeinstitut
snarest muligt efter de er modtaget. Dog må kassereren have en
kontant kassebeholdning, hvis størrelse reguleres ved
generalforsamlings vedtagelse, dog max. kr. 2.000. Kassereren
kan kun hæve penge / disponere over foreningens midler i
pengeinstituttet, sammen med enten formand eller
næstformand.
Foreningen kan oprette Netbank og disponere over foreningens
midler via Netbank/mobilbank, dog skal alle betalinger ske jf.
stk. 4, med godkendelse af formand og kasserer, eller
næstformand og kasserer.

§ 11
⦁

⦁

⦁
⦁
⦁

§ 12
⦁

§ 11
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller i hans forfald
⦁
næstformanden finder det fornødent, eller når tre af
bestyrelsens medlemmer forlanger det.
På bestyrelsesmøder fører formanden og i hans forfald
⦁
næstformanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den
afgørende stemme. På bestyrelsesmøder træffes beslutninger
ved almindelig stemmeflerhed.
For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed, må mindst
⦁
tre bestyrelsesmedlemmer være til stede på mødet.
Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af
⦁
de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg, hvis beslutninger, for at
⦁
være bindende for foreningen, skal forelægges og godkendes af
bestyrelsen.
§ 12
⦁

Foreningen tegnes af formanden, i dennes forfald af
næstformanden, samt to bestyrelsesmedlemmer.

Godkendt i sognerådets møde den 13.10.1966, Skødstrup sogneråd,
Løgten
Oluf Jørgensen
sognerådsformand
som ændret på generalforsamlingen i 1970,1975,1979, 1998 og 2008.
Godkendt af Århus kommune, Planlægning og Byggeri, og ved
ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2008.
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Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller i hans forfald
næstformanden finder det fornødent, eller når tre af
bestyrelsens medlemmer forlanger det.
På bestyrelsesmøder fører formanden og i hans forfald
næstformanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den
afgørende stemme. På bestyrelsesmøder træffes beslutninger
ved almindelig stemmeflerhed.
For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed, må mindst
tre bestyrelsesmedlemmer være til stede på mødet.
Der laves referat over bestyrelsens møder, som underskrives af
referenten og sendes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg, hvis beslutninger, for at
være bindende for foreningen, skal forelægges og godkendes af
bestyrelsen.

Foreningen tegnes af formanden, i dennes forfald af
næstformanden, samt to bestyrelsesmedlemmer.

