
              Grundejerforeningen Trankær  

 

Forslag til punkt 5 fra Bestyrelsen 

 

Nuværende vedtægt 

7.8 Den likvide beholdning må ved regnskabsafslutningen pr. 31/12, højst 

andrage kr. 250.000. Ved likvid beholdning forstås kontant beholdning samt 

indestående på bank-, giro- og lignende konti. Det besluttes på 

førstkommende generalforsamling, hvorledes en eventuel likvid beholdning, 

større end ovennævnte, skal disponeres. 

Fremadrettet vedtægt 

7.8 Den likvide beholdning må ved regnskabsafslutningen pr. 31/12, højst 

andrage kr. 400.000. Ved likvid beholdning forstås kontant beholdning samt 

indestående på bank-, giro- og lignende konti. Det besluttes på 

førstkommende generalforsamling, hvorledes en eventuel likvid beholdning, 

større end ovennævnte, skal disponeres. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nuværende vedtægt 

9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges på den 

ordinære general forsamling. 

Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, 

næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer, således at 

formanden og kassereren ikke må afgå samme år. 

Fremadrettet vedtægt 

9.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges på den 

ordinære general forsamling. 

Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, 

næstformand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer, således at 

formanden og kassereren ikke må afgå samme år med mindre det er et 

tilfælde, hvis bestyrelsesposterne har ændret sig det seneste år. 

Såfremt det ikke er muligt at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, så 

antallet bliver 6, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling i håb 

om at hverve flere bestyrelsesmedlemmer, så det er muligt for bestyrelsen at 

konstituere sig. 

 

  



Nuværende vedtægt 

9.2 Valgbare er alle over 18 år, der bor i grundejerforeningens område. Desuden 

kan repræsentanter for ejere af institutioner i grundejerforeningens område 

vælges. 

Ejere af ubebyggede grunde kan ikke vælges. 

Stk.1  

Der kan højst vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra samme 

storparcel/forening, uanset hvordan stemmerne fordeles. 

Stk.2 

Valg af suppleanter kan ske samtidig med valg til bestyrelsen, således at 

suppleanterne er de opstillede, der ikke blev valgt. 

Stk.3 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter stemmetal og overholdelse af 

reglen i Stk.1. Suppleanter vælges for én periode af 1 år 

Fremadrettet vedtægt 

9.2 Valgbare er alle over 18 år, der bor i grundejerforeningens område. Desuden 

kan repræsentanter for ejere af institutioner i grundejerforeningens område 

vælges. 

Ejere af ubebyggede grunde kan ikke vælges. 

Stk.1  

Der kan højst vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra samme 

storparcel/forening, uanset hvordan stemmerne fordeles. 

Stk.2 

Valg af suppleanter kan ske samtidig med valg til bestyrelsen, således at 

suppleanterne er de opstillede, der ikke blev valgt. 

Stk.3 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter stemmetal og overholdelse af 

reglen i Stk.1. Suppleanter vælges for én periode af 1 år. 1. suppleant 

inviteres med til hvert tredje bestyrelsesmøde, for at få et indblik i foreningens 

arbejdsopgaver. 

 

 

 

Nuværende vedtægt 

9.6 Sekretæren eller dennes stedfortræder, udfærdiger fra hvert 

bestyrelsesmøde et referat, som tilsendes de øvrige medlemmer i 

bestyrelsen hurtigst muligt derefter. 

Desuden udfærdiger sekretæren eller dennes stedfortræder fra 

generalforsamlingen, referat som udsendes til bestyrelsen i de enkelte 

parcelforeninger. 

Fremadrettet vedtægt 

9.6 Sekretæren eller dennes stedfortræder, udfærdiger fra hvert 

bestyrelsesmøde et referat, som tilsendes de øvrige medlemmer i 

bestyrelsen hurtigst muligt derefter. 

Desuden udfærdiger sekretæren eller dennes stedfortræder fra 

generalforsamlingen et referat, som oploades på foreningens hjemmeside. 

 

 



 

Bestyrelsen stiller forslag om, at midler fra vejfonden bruges til at lægge slidlag på vejene i Æblehaven og 

Blommehaven.  

Ifølge vedtægt 7.17 kan fondens midler kun frigives, hvis bestyrelsen, ved almindeligt flertal, samt ved en 

generalforsamlingsbeslutning, har tilkendegivet, at midler kan frigives til de i paragraf 7.15 nævnte formål. 

 

 

 

/Bestyrelsen 

 

 


