Grundejerforeningen SANDAGER
Saunte
3100 Hornbæk
Udsnit af vedtægter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsens oprindelige forslag.
§4
Kontingent
Stk. 1. Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på en generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsætter endvidere, hvor stor en andel af kontingentet, der skal indgå i
den i §5 nævnte vejfond.
Stk. 2. Betalingstermin.
Det i § 4, stk. 1, nævnte medlemskontingent opkræves én gang årligt og forfalder til betaling
primo juli. Sidste rettidige betalingsdag er den 31. juli samme år. Indbetales kontingentet ikke
rettidigt udsendes rykkeropkrævning samt et rykkergebyr. Størrelsen af rykkergebyret
fastsættes af bestyrelsen i henhold til renteloven. Indbetales restancen ikke senest den på
rykkeropkrævningen nævnte betalingsfrist, kan restancen med påløbne udgifter overgives til
retslig inkasso. Omkostningerne ved inkasso pålægges de respektive medlemmer.
Så længe et medlem er i restance fortabes medlemsrettighederne. Er restancen ikke indbetalt
senest 8 dage før en generalforsamling fortabes retten til at afgive stemme på
generalforsamlingen.
§12
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.
Stk. 3. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen (ved brev) skriftligt med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at
behandle på generalforsamlingen, samt et uddrag af det reviderede regnskab for
det forløbne år.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. maj. Forslag, der ikke er
modtaget inden fristens udløb, kan afvises af bestyrelsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsens reviderede forslag til §4 (kompromis)
§4
Kontingent
Stk. 1. Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på en generalforsamling.
Generalforsamlingen fastsætter endvidere, hvor stor en andel af kontingentet, der skal indgå i
den i §5 nævnte vejfond.

Stk. 2. Betalingstermin.
Det i § 4, stk. 1, nævnte medlemskontingent opkræves én gang årligt og forfalder til betaling
primo juli. Sidste rettidige betalingsdag er den 31.(juli, ændres til august) samme år.
Indbetales kontingentet ikke rettidigt udsendes rykkeropkrævning samt et rykkergebyr.
Størrelsen af rykkergebyret fastsættes af bestyrelsen i henhold til renteloven. Indbetales
restancen ikke senest den på rykkeropkrævningen nævnte betalingsfrist, kan restancen med
påløbne udgifter overgives til retslig inkasso. Omkostningerne ved inkasso pålægges de
respektive medlemmer.
(Så længe et medlem er i restance fortabes medlemsrettighederne. Udgår)
Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling fortabes retten til at afgive
stemme på generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til §12 (Ingen ændringer)
§12
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.
Stk. 3. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen (ved brev) skriftligt med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at
behandle på generalforsamlingen, samt et uddrag af det reviderede regnskab for
det forløbne år.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 6. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 15. maj. Forslag, der ikke er
modtaget inden fristens udløb, kan afvises af bestyrelsen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11.08.1963 og på den
ekstraordinære generalforsamling d. 05.10.1973 og på den ekstraordinære
generalforsamling d. 18.07.2016, samt den ekstraordinære
generalforsamling d. 16.07.2018.

