
Ændringsforslag: 
 

Nuværende §6. stk. 2 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets 

udløb med følgende dagsorden:  
1) Valg af dirigent.  
2) Bestyrelsens beretning.  

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisions-beretning.  
4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de 

fælles udenomsarealerne.  
5) Fastsættelse af kontingent.  
6) Forslag.  

7) Valg af bestyrelse, herunder valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer og 2 
suppleanter.  

8) Valg af revisor.  
9) Eventuelt valg af administrator.  
10) Eventuelt. Forslag, der ikke forinden er rundsendt til medlemmerne forud for 

generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning. 
 

Ændres til: 

 
 
6.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter 
regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:  

 
1) Valg af dirigent.  

2) Bestyrelsens beretning.  
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og eventuel revisions-beretning.  

4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af de 
fælles udenomsarealerne.  
5) Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorarer  

6) Forslag.  
7) Valg af bestyrelse, herunder valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer og 2 

suppleanter.  
8) Valg af revisor.  
9) Eventuelt valg af administrator.  

10) Eventuelt. Forslag, der ikke forinden er rundsendt til medlemmerne forud for 
generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning.  

 
 
Motivation for forslaget: 

Bestyrelsen ønsker denne ændring, således det er muligt at tildele et bestyrelseshonorar. 
Honorarets størrelse besluttes på generalforsamlingen hvert år, og bestyrelsen kommer 

med et oplæg til størrelse for det enkelte år. 
Et honorar kan både være med til at dække de udgifter man som bestyrelsesmedlem har, 
således at man ikke bliver pålagt omkostninger for at tage et ansvar i grundejerforeningen. 

For nogle kan et honorar også virke motiverende, og det kan måske betyde at vi ikke står i 
en situation som i 2020, hvor næsten hele bestyrelsen går af og det er svært at tiltrække 

nye bestyrelsesmedlemmer.  
 

Husk honorar hvert år betegnes som et forslag, og skal forinden sendes til medlemmerne. Enten som separat 

forslag eller som indarbejdet i et budgetforslag.  


