










Generalforsamling 15/3 2016 
 
Dagsorden ifølge indkaldelsen: 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Formandens beretning 

 
3. Regnskab for år 2015 

 
4. Budget 2015, samt fastsættelse af kontingent 
 
5. Valg af ny bestyrelse. 

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. august 2015 afgik den samlede 
bestyrelse. Da det ikke lykkedes at finde 6 kandidater indvilgede den siddende 
bestyrelse at blive til denne ordinære generalforsamling 
 
Valg af formand 
Valg af kasserer 
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 
 

6. Valg af suppleanter 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
8. Indkomne forslag. 
 
9. Eventuelt 

 
 
 
 

Ad 1.  Evald U36 blev valgt og takkede for valget. 
 Stemmetællere – Ingelise R64 og Dorthe U51. 
 31 stemmeberettigede grundejere optalt (1 fuldmagt). 
 Jf. vedtægter §5 er der indkaldt med 14 dages varsel. 

Dermed indkaldt lovligt. 1 forslag fremsendt med indkaldelsen.  
Ingen uenige i forsamlingen. 

  
Ad 2. Formanden gav sin beretning – Vedlagt referatet.  
 
 U27: Oplyste, at der har været hærværk på biler på parkeringspladser.  

 
R40: Fællesarealet skamfering af område – Håber at den nye bestyrelse tager hånd 
om reetablering/plantning af buske. Håber at fremtidige fældninger ikke bliver 
foretaget af parcelejere, da der har været støj konstant i en lang periode for naboerne 
til fællesarealet.  
 
U47: Fandt at rydning af buske/træer på fællesarealet er vandalisme udover alle 
grænser. 
 
U55: Oplyste, at de fældede træer forinden har været markeret med et hvidt kryds af 
bestyrelsen. 
 
U75: Flere grundejere havde forventet at bestyrelsen foranledigede fældningen, og 



ikke at de enkelte grundejere selv skulle foretage fældningen.  
 
U18: Vedr. hjemmesiden: www.skippergaarden.dk er ca. en tredjedel af grundejerne 
tilmeldt nyhedsmailen. Der opfordres til, at alle melder sig til.  
 
U75: Hjemmesiden har ikke været anvendt til at meddele petanqueudvalgets 
meddelelser, men udelukkende information fra bestyrelsen, hvilket U75 ikke fandt 
rimeligt.   
 
U79/U58: Spurgte hvem der har ansvaret, når der ikke ryddes sne via 
fællesordningen? Svar: De enkelte grundejere. 
 
U58: Har ikke tiltro til Nabohjælp – Mener at en hacker kan få adgang til at se, at 
man ikke er hjemme.  
 
U29: Bemærkede, at det ikke nødvendigvis er grundejere, der ikke samler 
efterladenskaber op.  
 
R64: Hvad gør bestyrelsen, når der holder campingvogne stationært parkeret på 
parkeringspladser. Torben, formand: Bestyrelsen har ved flere lejligheder rettet 
henvendelse til de enkelte grundejere. 

 
 
Ad 3. Spørgsmål kommentarer til regnskab: 
 

U75: Utilfreds med regnskabets opsætning. Ikke muligt at se indholdet af de enkelte 
poster. Burde være specificeret yderligere.  
Tilbud fra bestyrelsen: Enhver kan komme forbi og se de enkelte punkter ved at 
henvende sig til kassereren.   
 
U78D: Betragtede regnskabets opsætning, som almindelig praksis. 
 
R50, Foreningens revisor: – Der er ikke kommet forslag fra bestyrelsen til afholdelse 
af udgift ved bestyrelsesmøder, hvor det f.eks. kunne være muligt at afholde 
udgifterne som skattefrit vederlag til medlemmerne. 
Som foreningens revisor fandt han regnskabets opstilling forvirrende med 
sammenslåede punkter og forkert sat op.  
 
U79: Foreslog at referatet indeholder en specifikation af græsslåning og fastelavnsfest 
samt rydning af fællesareal. 
 
U75: Ønskede at få specificeret omkostning til rydning af fællesarealet.  
Formandens svar: Der er ikke modtaget regning herfor – derfor ikke del af regnskab.  
Dirigent: Kunne have været posteret som hensættelse. 
 
Regnskab for 2015 blev godkendt af de fremmødte grundejere, dog stemte U75 imod.  
 
 

Ad 4. Spørgsmål kommentarer til budget: 
  

R50: Kan det være meningen, at grundejerforeningen skal betale for en legeplads, 
som kommunens børn anvender.  
Dirigent: Det er kun budget for 2016, der skal stemmes om. 

 
 U6: Påpegede, at der er store lunker i vejen ved U2-U24. Foreslog at der afsættes 

penge til reparation heraf.  



 
Dirigent: Det er en kommunal vej. Derfor ikke grundejerforeningens opgave.  
 
U2: Har tidligere gjort kommunen opmærksom på, at asfalt omkring dækslet ved 
indkørsel til Ulspilsager var forvitret. Kommunen foretog udbedring samme dag.   
 
Budget for 2016 blev godkendt af de fremmødte grundejere, dog stemte U75 imod.  
 
Bestyrelsen foreslog kontingent på 800 kr. for 2016. Samtlige fremmødte grundejere 
stemte for.  

 
Ad 5. U78D: Mente bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde og opfordrede bestyrelsen 

til at fortsætte.  
 
Dirigent: Opfordrede ligeledes bestyrelsen til at fortsætte, da der er flere der har tillid 
til bestyrelsen end mistillid. 

  
 U75: Protestede imod at vedkommende i U78D udtalte sig, da medbragt BBR 

udskrift ikke oplyste vedkommende i U78D som grundejer.  
Vedkommende i U78D oplyste, at være grundejer.  

 
 Der afholdtes 10 min. pause. 
 
 Ingen meldte sig til formand. 
 Ingen meldte sig til kasserer. 
 Ingen meldte sig til bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 Ingen meldte sig til bestyrelsesmedlem for 1 år. 
 
 Dirigent: Pga. manglende valg af ny bestyrelse, må den afgåede bestyrelse meddele 

kommunen, at denne må indsætte en bestyrelse.  
 
 R40: Ønskede indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de grundejere 

der ikke deltog har mulighed for at melde sig. 
 Afgåede bestyrelse fandt ikke, at der er grund til dette, da det allerede var meldt ud til 

alle grundejere, at bestyrelsen trak sig på denne generalforsamling, jf. den 
ekstraordinære generalforsamling.  

 
Pga. manglende valg af en ny bestyrelse sluttede generalforsamlingen formelt her.  

 
Ad 6. Ikke relevant 
 
Ad 7.  Ikke relevant 
 
Ad 8. Ikke relevant   
 
Ad 9.  R40: Gjorde opmærksom på, at skraldespandene på fællesarealet ikke må bruges til 

husholdningsaffald.  
 
 

Referent: Jonas Hjorth, U18 
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Referat af forretningsudvalgsmøde 
21/7 – 2016 
 
 
 

Valg af referent 
Bo blev valgt som referent. 

Konstituering af forretningsudvalg 
Konstitueret forretningsudvalg med Kenneth Kronborg (R94) som formand, Michael Bassing, 
som kasserer. Bo Thomsen (U23), Thomas Suhr (U13), Lau Lautsen (R38) og Jesper Randall 
Petersen (R88) som forretningsudvalgsmedlemmer. 
Thomas Petersen, (U3) som suppleant og Jonas Hjorth, (U18) som webmaster. 
 
Næste forretningsbestyrelsesmøde: 30/8 kl. 18.00, sted R78. 

 
Ekstraordinær generalforsamling 
21/9 kl. 20.00, Jonas booker lokale i Hollænderhallen. 

Økonomi 
Beholdning 304.000 kr.  
Michael gennemgår forsikringer og følger op på disse. 
Enighed om at opnå at få e-mail, på samtlige grundejere, for at lette arbejdsbyrden. 

Pentanqueudvalg/Fastelavn afslutning af regnskab. 
Opgørelse af regnskab for Petanqueudvalg viser at grundejerforeningen skylder 
Grith 801,50 kr. 

Kontingentopkrævning 
Kontingent er besluttet på generalforsamlingen i februar til 800 kr. pr. grundejer. 
Betaling skal ske 14 dage efter opkrævning via bankoverførsel og e-mail. Bestyrelsen 
ønsker dette fremover for at lette arbejdsbyrden. 

Græsslåning 
Det er beslutte at græsslåning skal planlægges igennem Bo. 
Instruktion af maskinen skal ske inden og nøgler udleveres igennem Bo. 

Bo kontakter Kjeld Dahl og Torben Suhr for at få styr på nøgler og få indsamlet disse. 
Kenneth kontakter Leif, så han kan få sine ting i containeren. 
Græsslåning, planlægges på hjemmesiden, for evt, flere interesseret. 
Årlig service af græsslåmaskinen, undersøges af Kenneth. 
Indkøb af buskrydder er vedtaget og Kenneth indkøber denne 

Fællesareal 
Forretningsudvalget besigtiger fællesarealet med henblik på at få orden og symmetri på 
området. 
ALT TRÆFALDNING SKAL STOPPES NU! Indtil nuværende bestyrelse godkender dette. 

Legeplads 
Det er vedtaget at legepladsen skal vedligeholdes og evt. udbygges på sigt. 
Forslag til udvikling af fællesområdet, skal evt. komme på generalforsamlingen. 
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Forslag til fornyelse ønskes af grundejerne som er velkommen til at sende forslag til 
formanden@skippergaarden.dk.  

Lille fællesareal 
Kenneth undersøger hvad der skal gøres fremover.  

Petanquebanen 
Der bliver arbejdet på at lave en ugentlig/månedlig petanquedag med opstart forår 
2017, for at fremme naboskabet, evt. med en lille forfriskning, hold øje med 
hjemmesiden. 

Hjertestartere 
Findes i garage R64 og U44. Elforbrug skal afregnes med de to parceller og 
serviceaftale forlænges, Jonas (U18), følger endvidere op om nuværende hjertehjælpere 
vil fortsætte. 

Fælles arbejdsdag  
Skal planlægges snart da fællesarealet og legeplads trænger voldsomt. Planlagt til 
d.24/9 efterfulgt af fælles frokost. Jonas og Bo indkøber materialer og udfører evt. små 
reparationer inden arbejdsdagen.  
Jesper står for underholdning til børn (hoppeborg eller andet) + indkaldelse. 
 

Vejsyn 
Besluttet at vente til næste år. 

Snerydning 
Kenneth undersøger hvad andre nærliggende grundejerforeninger gør og vender tilbage, taler 
evt. med Kjeld Dahl. 

Social arrangement  
Planlægges til næste år. 

Knallertkørsel mv.  
Grundejere bedes selv kontakte politi, som situation er pt. 

 
 
Til stede: 
Kenneth Kronborg (R94) 
Michael Bassing (R78) 
Bo Thomsen (U23) 
Jesper Randall Petersen (R88) 
Jonas Hjorth (U18) 
 
 
 

Referent: Bo Thomsen (U23) 
 
 
www.skippergaarden.dk  
Facebook: Grundejerforeningen Skippergården 
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Referat af forretningsudvalgsmøde
30/8 – 2016
Valg af referent
Jonas blev valgt som referent.

Ekstraordinær generalforsamling
21/9 kl. 20.00, Jonas har booket lokale 3+4 i Hollænderhallen.
Forretningsudvalget mødes kl. 19.00.
Jonas indsamler materiale, der skal omdeles, samler i PDF og sender til Bo, som printer og
arrangerer omdeling i postkasser. Omdeling skal inden den 7.
Materiale til omdeling:
- Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling
- Referat fra møde 19/3
- Kontingentopkrævning
- Indkaldelse til arbejdsdag
- Forslag til vedtægtsændringer

Økonomi
Beholdning ~291.000 kr.
Siden sidst er der betalt buskrydder, forsikringer, tidligere generalforsamling, benzin
havetraktor, opdatering af legeplads, afregning af petanqueudvalg, forretningsudvalgsmøde.
Indtægter fra ejendomsmæglere.

Michael og Kenneth har været i banken og har nu adgang til konto.

Michael har gennemgået foreningens forsikringer – Bestyrelsen ser pt. ingen grund til
ændringer.

Foreningen mangler en revisor og revisorsuppleant, som skal findes på generalforsamlingen.
Michael/Jesper udarbejder en revisorinstruks.

Pentanqueudvalg/Fastelavn afslutning af regnskab.
Opgørelse af regnskab for Petanqueudvalg viser at grundejerforeningen skylder
Grith 801,50 kr. Dette er nu afregnet med Grith, U82.

Kontingentopkrævning
Kontingent er besluttet på generalforsamlingen i februar til 800 kr. pr. grundejer.
Betaling skal ske 14 dage efter opkrævning via bankoverførsel og e-mail. Bestyrelsen
ønsker dette fremover for at lette arbejdsbyrden.
Der er frivillige i foreningen, der har meldt sig til at indsamle e-mailadresser på resten
af foreningens medlemmer. Pt. er 40% tilmeldt nyhedsbrev.

Græsslåning
Koordineres af Bo, U23.
Instruktion af græsslåmaskinen skal ske inden og nøgler udleveres igennem Bo.
Bo har indsamlet nøgler til containeren. Der kopieres 5 nøgler endnu. Bo har lavet nummer i
nøgler og liste med hvem nøgler er udleveret til.
Bo laver en oversigt til 2017, der lægges på hjemmesiden, mens græsslåning i 2016 klares ad
hoc.
Kenneth kontakter Leif, så han kan få sine ting i containeren.
Årlig service og reparation af græsslåmaskinen, arrangeres af Thomas S.
Kenneth og Thomas S. har indkøbt en buskrydder. Pt. er det kun Thomas S. og Bo, der
betjener denne.
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Fællesarealer
På den ekstraordinære generalforsamling efterspørges om
der er gartnere eller andre med forstand, der kan bistå
bestyrelsen i at få udarbejdet 2-3 forslag, der kan stemmes
om på generalforsamlingen i marts 2017.

Legeplads
Legepladsen er delvist renoveret af Bo, U23 med
hjælp fra Lau og Jonas.
Der mangler at blive udskiftet stolpe til gyngestativ samt tag over tårn.
Forslag til fornyelse ønskes af grundejerne, som er velkommen til at sende forslag til
formanden@skippergaarden.dk.

Lille fællesareal
Bo har slået græs på det lille fællesareal og fjernet flasker, affald mv.

Hjertestartere
El-forbrug afregnes med parcellerne pr. 1. okt. Jonas hjælper Michael med at få
afklaret.
Der skal findes mindst 1 ny hjerteløber til hjertestarteren U44 på den ekstraordinære
generalforsamling, da Claus, U24 ikke ønsker at fortsætte. Flere har efterspurgt
yderligere træning.

Fælles arbejdsdag
Planlagt til d. 24/9 efterfulgt af fælles frokost.
Jesper står for underholdning til børn (hoppeborg eller andet) + indkaldelse.
Lau indkøber maling, pensler, penselrens mv. (Der er lidt maling i containeren)
Jonas indkøber 12 m3 bark.
Bo indkøber handsker mv.

Vejsyn
Besluttet at vente til næste år.

Snerydning
Lau undersøger hvad andre nærliggende grundejerforeninger gør og indhenter tilbud.
Forretningsudvalget har fået anbefalet at indhente tilbud fra Amager rullegræs, der har rigeligt
kapacitet og gode anmeldelser.

Brev fra Tårnby kommune omkring grundvandsindvinding
Kenneth sender brevet til Jonas som lægger brevet på hjemmesiden.

Til stede:
Kenneth Kronborg (R94)
Michael Bassing (R78)
Bo Thomsen (U23)
Jesper Randall Petersen (R88)
Jonas Hjorth (U18)
Jan Fox Nielsen (U19)
Lau Lautsen (R36)

Næste møde: Aftales på den ekstraordinære generalforsamling.

Referent: Jonas Hjorth (U18)

www.skippergaarden.dk, Facebook: Grundejerforeningen Skippergården

mailto:formanden@skippergaarden.dk
http://www.skippergaarden.dk/
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Referat af ekstraordinær
generalforsamling 21/9 – 2016

1. Valg af dirigent
Jesper R88 blev valgt og konstaterede, at der er
indkaldt korrekt jf. vedtægterne.
Minimum 14 dages varsel og 44 underskrifter på indkaldelsen, samt det mandat, der
blev givet forretningsudvalget på mødet d. 19/5-2016.
Der var 58 stemmeberettigede inkl. fuldmagter.

2. Formanden for forretningsudvalget har ordet.
Formanden, R94 fremlagde beretningen (vedlagt mødereferatet.)
Kasserer, R78 berettede at regnskabet for petanqueudvalget er afsluttet uden
anmærkninger.
Nuværende status på grundejerforeningens formue er ca. 300.000 kr.
Alle opfordres til at oplyse sin email for at lette bestyrelsens arbejde.

U75: Kommenterede at hjemmesiden er god nok, men efterlyser alle gamle
dokumenter fra petanqueudvalg m.v.

3. Valg af bestyrelse, herunder formand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter.

Kenneth Kronborg, R94 blev valgt som formand. (Valgt ind til 2018 jf. vedtægterne)

Michael Bassing, R78 blev valgt som kasserer (Valgt ind til 2017 jf. vedtægterne)

Lau Lautsen ,R36 og Jesper Randall Petersen, R88 blev valgt som
bestyrelsesmedlemmer for et år.
Bo Thomsen, U23 og Thomas Suhr, U13 blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for to
år.

Jan Fox Nielsen, U19 og Jonas Hjorth, U18 blev valgt som suppleanter.

4. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jens Tholstrup, R62 blev valgt til revisor
Torben Suhr, U83 blev valgt til revisorsuppleant
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5. Indkomne forslag (Vedlagt indkaldelsen):
Det blev konstateret, at der ikke var nok fremmødte
grundejere til at beslutte vedtægtsændringerne
endeligt på dagen.
Det følger af vedtægternes §10 at der dermed skal
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
forslagene kan vedtages endeligt, såfremt der er
mindst 2/3 af forsamlingen, der stemmer for
forslagene på dette møde.

 a. Vedtægtsændringer – Forslag 1.
Formanden redegjorde for forslaget.

Herefter var der dialog, hvor der blev argumenteret for, at alle grundejere ikke
nødvendigvis har adgang til email.
Herefter besluttede forsamlingen at tilføje følgende tekst til vedtægtsændringen i
§2: ”Dog kan medlemmer, der ikke har adgang til en computer eller smartphone på
anmodning få ovennævnte materialer sendt til deres adresse. ”

Forslaget blev herefter sat til afstemning. 1 stemte imod og 57 stemte for forslaget.

 b. Vedtægtsændringer – Forslag 2.
Formanden redegjorde for forslaget og der var ingen spørgsmål/kommentarer fra
forsamlingen. 58 stemte for forslaget.

 c. Vedtægtsændringer – Forslag 3.
Formanden redegjorde for forslaget.

Herefter var der dialog omkring hvorvidt ”4-6 medlemmer” er en præcis formulering.
U75 gjorde opmærksom på, at der i vedtægternes §5, punkt 5 i dagsorden står ”Valg
af 2 bestyrelsesmedlemmer.”, som så ikke hænger sammen med ændringen.

Forsamlingen besluttede dernæst at tilføje en ændring til forslaget, således at §5,
punkt 5 ændres til ”Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.”

Forslaget kom til afstemning 58 stemte for forslaget.

 d. Vedtægtsændringer – Forslag 4.
Formanden fremlagde baggrunden for forslaget. Kenneth redegjorde bl.a. for at
forslaget har været drøftet med en advokat, der finder forslaget lovligt.
Endvidere har Kenneth været i kontakt med en jurist i kommunen, der meddeler at
der ingen problemer er ved de lejemål, hvor kommunen har indlogeret flygtninge.
Kenneth har også været forbi og tale med en nabo til flygtningene, som intet mærker
til flygtningene.

Herefter var der livlig debat i forsamlingen. Flere mener at forslaget er meget bredt
formuleret og giver bestyrelsen for stort et mandat.
Der blev diskuteret flere alternative forslag samt det blev besluttet at nedsætte et
udvalg, der skulle komme med en bedre formulering.
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Med følgende modificering blev forslaget bragt til
afstemning. ” En grundejer kan ikke udleje sin
ejendom til andet end familiemæssig beboelse uden
bestyrelsens forudgående accept. ”

2 stemte imod, 2 stemte blankt, 54 stemte for.

6. Fællesareal – Nedsættelse af udvalg, der udarbejder et eller flere forslag, der
bringes til afstemning på den ordinære generalforsamling, marts 2017.
R40, U35, U13 & U77 meldte sig.

7. Frivillige som hjerteløbere til hjertestarteren U44.
R70, U29 og R36 meldte sig.
U18 tilbød at arrangere endnu et kursus i brug af hjertestarter og hjerte-
/lungeredning. Flere i forsamlingen tilsluttede sig et sådant arrangement.

8. Evt.
U27: Opfordrede bestyrelsen til at huske at medsende forslag fra grundejere med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. (Jf. vedtægterne skal grundejere
fremsende forslag til bestyrelsen senest 14. februar og endvidere være til stede på
generalforsamlingen.)

U27: Konstaterede at udefrakommende anvender vores legeplads, hvilket de er
hjertelig velkomne til. Der blev spurgt til om foreningen i givet fald så evt. kan få et
tilskud fra kommunen til opførelsen af en ny legeplads.
R94: Enig i at alle børn skal have lov at lege på legepladsen. Ser det dog svært muligt
at kommunen giver tilskud. U23 har taget initiativ til at vedligeholde legepladsen.
Grundejere opfordres til at bruge petanquebanen.

U45: Spurgte til om der er indgået en aftale for snerydning.
R94: Bestyrelsen er i gang med at forhandle kontrakt herom.

En grundejer oplyste at der er mange rødder på cykelstierne samt at folk risikerer at
falde og det er svært at rydde sne.
U18: Der er afsat 50.000 kr. i budgettet jf. den ordinære generalforsamling i marts til
netop reparation af cykelstier.
R64: Kan bestyrelsen så råde over de penge? Det burde da præciseres til et konkret
forslag, der bliver bragt til afstemning på en generalforsamling.
R94: Når et budget er vedtaget på generalforsamlingen, kan bestyrelsen netop råde
over pengene til det pågældende formål.

Referent: Jonas Hjorth, U18
www.skippergaarden.dk, Facebook: Grundejerforeningen Skippergården

http://www.skippergaarden.dk/
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Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling

TIRSDAG DEN 19. OKTOBER 2016 kl. 19.00
HOLLÆNDERHALLEN (mødelokale 3 & 4)

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag (Vedlagt indkaldelsen):
  a. Vedtægtsændringer – Forslag 1.
  b. Vedtægtsændringer – Forslag 2.
  c. Vedtægtsændringer – Forslag 3.
  d. Vedtægtsændringer – Forslag 4.

3. Evt.

Dragør den 26. september 2016.
BESTYRELSEN

Vedhæftet til denne indkaldelse:

- Referat af ekstraordinær generalforsamling 21/9 – 2016
- Formandens beretning
- Forslag til vedtægtsændringer

For kursus i brug af hjertestarter henvises til annonce i forrige uges Dragør Nyt
hvor at Hjerteforeningen netop nu udbyder kursus endda med certifikat
livreddende førstehjælp tirsdag 4.oktober kl 17-19 på Wiedergården.

Tilmelding Jytte Boller. 40515167 eller Jytte.boller@post.tele.dk

mailto:Jytte.boller@post.tele.dk


Forslag 1. til vedtægtsændringer

Forslagsstiller: Forretningsudvalget

Følgende tekst udgår fra § 2
” Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende vedtægter, når den sendes eller afleveres
til den adresse, som er opgivet fra det pågældende medlems side. ”

Og erstattes af
” Bestyrelsen offentliggør dokumenter på hjemmesiden www.skippergaarden.dk. Dette er indkaldelse til
generalforsamlinger, kontingentopkrævninger, materiale til generalforsamlinger, bestyrelsesmødereferater
m.m.

Det påhviler den enkelte grundejer selv at holde sig orienteret på hjemmesiden.

Bestyrelsen stiller en nyhedsbrev funktion til rådighed, så den enkelte kan blive notificeret, når der kommer
nyt på hjemmesiden.

Enhver meddelelse til medlemmerne er gyldig efter nærværende vedtægter, når den lægges på
hjemmesiden. Den tilhørende notificerende e-mail til den e-mailadresse medlemmerne har oplyst via
hjemmesiden skal opfattes som en ekstra service. ”

”Dog kan medlemmer, der ikke har adgang til en computer eller smartphone på anmodning få ovennævnte
materialer sendt til deres adresse. ”

Desuden udgår følgende tekst fra §5
” Enhver generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. ”

Og erstattes af
” Enhver generalforsamling skal indkaldes via hjemmesiden med mindst 14 dages varsel. Den tilhørende
notificerende email skal opfattes som en ekstra service. ”

Desuden udgår følgende tekst fra §6
” På hvert møde oplæses fra forhandlingsprotokollen det tilførte fra sidste møde, hvorefter referatet
underskrives af bestyrelsen til godkendelse. ”

Og erstattes af
” Referater fra bestyrelsesmøder lægges på grundejerforeningens hjemmeside efter godkendelse af
fremmødte bestyrelsesmedlemmer. ”

Baggrund for ændringen
Forretningsudvalget ønsker at lette arbejdsbyrden I at holde medlemmerne informerede.
Desuden finder forretningsudvalget det hensigtsmæssigt at medlemmer kan følge med i bestyrelsens
arbejde vha. af tilgængelige bestyrelsesmødereferater.

http://www.skippergaarden.dk./


Forslag 2. til vedtægtsændringer

Forslagsstiller: Forretningsudvalget

Følgende tekst udgår fra § 4 og erstattes ikke
” Fra den 1. januar 1989 er oprettet grundfond, hvis midler kun kan anvendes til anlæg og vedligeholdelse af
foreningens fællesarealer, fællesveje og kun efter generalforsamlingens beslutning. Forslag til anvendelse af
fondens midler skal tilgå medlemmerne senest samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen, og
behandles på den ordinære generalforsamling under punkt 9. For forslag fra medlemmerne om anvendelse
af fondens midler forholdes som i paragraf 5, stk. 5.

Foreningens kasserer er tillige kasserer for grundfonden og regnskabet, der følger kalenderåret, forelægges
umiddelbart efter foreningens regnskab under punkt 3, ligesom fastsættelsen af bidraget behandles under
punkt 7.

Grundfonden revideres af revisor i foreningen i overensstemmelse med paragraf 8. ”

Desuden hæves beløbsgrænsen i §4 fra kr. 1.000 pr. år til kr. 1.500 pr år.

Baggrund for ændringen
Det har ikke været de forhenværende bestyrelsers praksis at skelne grundejerforeningens og grundfondens
økonomi, hvilket bl.a. fremgår af de sidste års budgetter og referater fra generalforsamlinger.
Grænsen for kontingent/medlemsbidrag hæves for at tage højde for evt. større vedligeholdelse af
foreningens fællesarealer, fællesveje.
Kontingent/medlemsbidrag fastlægges dog stadig hvert år på generalforsamlingen, som beskrevet i §5.



Forslag 3. til vedtægtsændringer

Forslagsstiller: Forretningsudvalget

Følgende tekst udgår fra § 5 punkt 5.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Og erstattes af
Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Følgende tekst udgår fra § 6
” Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, kasseren og de 2 øvrige medlemmer afgår i ulige år.
Herudover består bestyrelsen af 2 suppleanter. Suppleanter er på valg hvert år. ”

Og erstattes af
” Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer.
Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, kasseren og de 1-2 øvrige medlemmer afgår i ulige
år.
Herudover kan der vælges suppleanter, som er på valg hvert år. ”

Desuden udgår følgende tekst fra §6
” Retshandler til over kr. 10.000 skal først forelægges en generalforsamling. ”

Og erstattes af
” Retshandler til over kr. 20.000 skal først forelægges en generalforsamling. ”

Desuden udgår følgende tekst fra §6
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer giver møde. ”

Og erstattes af
” Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer giver møde. ”

Baggrund for ændringen
Forretningsudvalget ønsker fremtidige bestyrelser mulighed for at blive valgt uden der nødvendigvis skal
findes 6 medlemmer.
Forretningsudvalget finder det hensigtsmæssigt at hæve beløbet for retshandler i form evt. uforudsete
udgifter, der ikke kan dækkes ind under budgettet.



Forslag 4. til vedtægtsændringer

Forslagsstiller: Forretningsudvalget

Følgende tekst tilføjes fra § 2
” En grundejer kan ikke udleje sin ejendom til andet end familiemæssig beboelse, og heller ikke til en
offentlig myndighed, uden bestyrelsens forudgående accept. Ejendommens karakter af beboelsesejendom
må ikke forandres, og der må ikke indrettes pensionater, klublejligheder eller drives anden lignende form for
erhvervsmæssig udlejning. ”

Baggrund for ændringen
Forretningsudvalget ønsker mulighed for på vegne af grundejerne at hindre lejemål, der må gå udover hvad
normal fornuftig praksis er.


