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Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Kontrol af fuldmagter 

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 

a) Ændring af vedtægterne omkring omdeling af referat fra Generalforsamling. Se yderligere oplysninger på bagsiden af 
denne indkaldelse.   

 

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen har 

vedlagt forslag. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen  ( På valg Britta Nygaard og André Karlsson ) 

9. Valg af  2 suppleanter ( På valg Martin Børgesen og Søren Christensen ) 

10. Valg af 2 revisorer ( På valg Ingrid Lundquist & Erik Pedersen ) 

11. Valg af 1 revisorsuppleant ( På valg Ole Rubach ) 

12. Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 
P.S Foreningens fælles arbejdsdag er Søndag den 8. maj 2011. Vi håber at så mange 
medlemmer som muligt vil møde op og være med til at vedligeholde vores fælles 
områder i alles interesse.  
 
 
 



 

Forslag fra Bestyrelsen til ændring af vedtægterne.  
 
 
Bestyrelsen fremsætter hermed forslag til ændring af paragraf 4 stk. 9 i Forenings 
vedtægter.  
 
Nuværende ordlyd:  
 

Senest 1. maj udsender bestyrelsen referat til hvert enkelt medlem 
 

Foreslået ordlyd:  
 

Senest 1. maj er det muligt at læse referat fra den ordinære generalforsamling på 
www.tranagergaard.dk  

 
Bestyrelsen ønsker med forsalget at; 

- modernisere foreningens vedtægter,  
- øge medlemmernes tilgængelighed til elektronisk at hente information om 

foreningen  
- mindske udgifter til trykning samt omdeling  
- mindske unødvendigt brug af naturressourcer  

 
Såfremt forslaget vedtages indstiller Bestyrelsen til en overgangsordning. Således vil 
der i forbindelse med førstkommende omdeling af referat fra Generalforsamlingen 
vedlægges en blanket som kan udfyldes og afleveres i postkassen på adressen 
Askeengen 15 med påført navn og adresse, såfremt man som enkelt person fortsat 
ønsker at få referat leveret på husstanden som hidtil. Denne mulighed vil kun være 
gældende for nuværende medlemmer og i en overgangsperiode på 3 år (sidste 
omlevering sker i 2014) 
 
Alle nye tilflyttere vil kun kunne læse referatet fra Generalforsamlingen på 
www.transagergaard.dk 

 
Da der er tale om en vedtægtsændring skal vedtagelsen ske i henhold til §4 stk. 6 
som lyder:  

Til ændring af foreningens love kræves at: 

a) Mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Samt 

b) Beslutningen tages med mindst 1/2 af de afgivne stemmer. 

Såfremt det foreskrevne antal medlemmer ikke er fremmødt, men at mindst 1/2 af de afgivne 

stemmer er for ændringen, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som skal 

afholdes indenfor 6 uger, hvor ændringsforslagene vedtages såfremt mindst 1/2 af de afgivne stemmer 

går ind herfor, uanset antallet af givne stemmer. 
 
 
 
 

       

http://www.tranagergaard.dk/

