Vedtægstændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. september 2020.
Ændringer er markeret med rødt
(pga Coronasituationen var den ordinære generalforsamling i marts udsat)

§4
Kontingentet fastsættes ved årlige generalforsamling og betales forud for 1 år ad gangen.
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ”pro rata” for foreningens forpligtelser.
Ved indmeldelse i foreningen betales et gebyr på kr. 150,00. Der skal ikke betales gebyr ved senere
salg af grund.
I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens
administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 1. maj. Vamdrup Boligselskab ejer 7
grunde og HD Ejendomme ejer 15 grunde.
Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens bankkonto eller andet af foreningens bestyrelse
angivet sted.
Resten af §4 er uændret
§7
Ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14
dages varsel med skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen
anførte adresse. Det påhviler hver enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet
om enhver adresseforandring.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Resten af §7 er uændret.
§9
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Hvert medlem har 1 stemme, dog råder Vamdrup Boligselskab over 7 stemmer, der udpeges i
henhold til Vamdrup Boligselskabs vedtægter og HD Ejendomme over 15 stemmer, der udpeges i
henhold til HD Ejendommes vedtægter.
Resten af §9 er uændret.

§13
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12. der udarbejdes et driftsregnskab og status. Disse
underskrives af kasseren og fremsendes til revisorerne senest d. 1.2., og skal af disse være
revideret senest 15.2., således at regnskabet med revisorernes påtegning kan findes på
foreningens hjemmeside www.tyringsager.dk, samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen,
som afholdes inden udgangen af marts måned

