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Fodlogfra besqrelsen
til ge neralfo rs amli n g s b e s I atn i n g

I henhold til vedt€gternes $ ? samt Ts-ci*ul@E om skattefti godtgerelse til ulsnnede
medhj@lpere for idr@tsforeninger m.v. foreslfu bestyrelsen, at der med virkning fra 2005 ydes

folgende godtgorelse til bestltelsens medlemmer:

Formand og kasserer:
1.200 k. erf$ som godtgqelse til d@kning afudgifter til telefonsamtaler og intemeforbrug
samt 800 kr. erfgt til udokumenterede administrative udgiffer.

Godtgorelse til dekning afudgifter til befordring i egen bil til bestyrelsesmoder og andre
hverv i forbindelse med bestyrelsesaftejdet efter LigningsrAdets regler og satser herfor, p.t

3,14 kr. pr. km.

Sek€t@r:
400 k. Arligl til udokumenterede administrative udgifter.

Der kan dog ikke uden generalforsamlingens godkendelse udbetales et hsjere Arligt belsb end
de tidligere godkendte honomrer til formanden og kassereren.

Det bemerkes, at bestlretsen i 2004 har anvendt disse satser i forbindelse med godtgsrelse til
formand, kasserer og seketer samt som godtgsrelse til rlakning afbefoldring i egen bil, idet
den hidtidige honorering er anmeldr til Told og Skat, der har meddelt at de te form for
honorerins ikke kan ske skattefiit.
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For den ordinare genelalforcamling 6kal der
gelde folgende dagsorden:
l. Valg afdidgent
2. Beretning fta bestyrelsen om foreningens

vi*sohhed i det lodobne 6r.
3. Foreleggelse afdet reviderede regnskabtil

godkendelse.
4. Forslag fra bestyrel6en, herund€r budgel og

fastsetlelse af kontingent.
Forclag ha medlemm€me.
Valg af medlemmer til besty.elsen.
Valg af 2 suppleanler til b€styrelsen i
rekkefolge.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuell.

Forslag fra medlemmeme ellersager, der af
m€dlemmer onskes behandlel pa
geneElforsamlingen. skal skdfrligt lilsendes
bestyrelsen senesl 1 5. marl6.

FoBlagsslillemo skal v€r€ lilstede pd
gene.alfolsamlingen og motiverc d6€5 forslag. I
modsai fald afgor generalfolsamlingen, om
forslaget skal behandles.

s13
For den ordinere generalforcamling skal der
gelde folgende dagsordenl
1. V6lg afdldgenl
2. Ber€lning fra bestyrelsen om foreningens

vi*somhed i det fodobne Ar.
3. Forelaggelse afdet reviderede regnskab lil

godkendelse.
4. Fo6lag fra boatyreb€n dl budgot og

kondngent for det kommende Ar Ul
godk€ndeko

5. gvrigo to.aleg fr. beatylglsen.
6. FoBlag t|e medlemmeme.
7. Valg at m6dl6mmer lil besty,elsen,
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i

rakkefolge.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Evsntuell.

FoBlag om vodLgtaendringe. ell6r llgnende
skel lndsendea dl tonnanden 3ene3t den 1 5.
marta, raledoa et d€ ken udlondo! lamm.n
m6d daglordonon for genel?lto€amllngen
Ulllge med beatyreben3 evenhr6ll6
bemelknlngor.

Ovrlge foralag €ller 3.ger, dor enlk€s lll
b€handling pl gono|affollamllngen, skal
ind3enda3 tlfomand€n 36ne3t 6 dage trr
genorelforaamllngens afhold€19s.
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Forslag fra besryrehen til vedncgts.endringer

Nuoald6nd6 DaraqBfier Fo6l6q til ny€ pa€qraffer

s7
Beslyrelsen besEr af 7 medlemmer, der velges
pe den ordinFre generalforsamling for2 ar ad
gangen og sebdes, at der skifrevis velges 3 og
4 medlemmer ved hvert valg.

Genvalg kan fnde sted.

Bestyrelson vElger atsin midle selv sin formand,
nestformand, kasserer og sek€t€or og
fastsalter i ovrigt selv sin fonetningsorden og
forer protokol over fofiandlingeme og de af
besiyrelsen iruft e beslutninger. Protokollen
und€rskdves af de lilstedevErende medlemmel

Bestyrels€n €r b€reltigel til, underansvar ovedor
g6n6ralforsamlingen, i fomodent ornfang at
engagere l6nn€t m€dhjalp i sage., hvor dette er
nodvendigt, I eks, sssi6tianc€ af advokal,
landinspeklor, arkitekt og ingenior.

Det tilkommer beslyrelsen at drage omsoQ for ,
at foreningen adminislreres ihenhold til
formalsparagrafreme og inden for budg€llels

Hvedet som bestyaelsesmedlem er ulonnet, dog
kan dea, dersom d6t efrer aftejd6ts ad skonnes
rimeligt, ydes medlemmer ef bestyrels€n et
dmeligl honorar. der fastselteg af
gene€lforsafilingen.

Eestyrelsen kan til losning af specielle opgaver
nedsatl€ udvalg, dff kan bestA af medlemmer
udenfor beslyrelsen, idet udvalgsformanden dog
altid skal vere el bestyrelsesmedlem.

s7
Bestyrelsen best6r af 7 medl€mm6r, der vElges
pa den ordin€re generalforsamling for2 6r ad
geng€n og sabdes, at formand6n og 2
b€styrcb€sm€dlemmer valg€a pe llge er, og
kesso,€ren og 3 medlsrnmer velg€s pa ullgo
ar.
G€nvalg kan fnde sted.

Bestyrelssn v,elgor af sln mldte naafolmand
og 3gkrgter, og fasts6tter iovngt selv sin
forelningsoden og forer protokol over
forfiandlingern€ og de et beslyFben tu|rle
beslutninger Protokollen unde6kdves af de
lilstedevarende m6dlemmer,

Bestyrelsen er berettigel til, under ansvar overfo'
generalioasamlingen, i fomodenl omtang at
engagers prcleadonsl as6btanc€ | 3ag€r,
hvor dett e. nodvendlgt, t ek3. .dvok't,
landln3p€ktor, arklteK og ingonlor.

oet lilkommer bestyrelsen al d€ge omsorg for ,
at foreningen adminisLeres i henhold til
formSlsparagrafieme og ind6n for budgeltels

HveNet som bealyrelsesmedlern erul6nnet, men
rkal prlnclplelt ogsa 3ke, ud.n at dor pafures
beaqr6lloamedlommeme €kltra udglfrer I
torblndelae ned hvsrvet Der kan dedor 6ft€r
generaltoraamllngen!boalutnlngydea -
bestyrElleamedlemmsrns akatlaf rl
godtgdrdse I forblnd6l.o m6d beford.lng,
telefon- og Iniemetforbrug aamt dl
admlnbtradv€ omkGtnlnger I henhold tl dE
dl enhvertld galdende rqglor hedor.

Bestyrelsen kan lil losning af specielle opgaver
nodsatte udvalg, d€r kan beste af medlemmer
udenfor bssly€ls6n, idel udvalgsfoamanden dog
aftid skal vare et beslyrelsesmedlem.

58
Beslyrelsen reprasenterer fo€ningen udadtil i
enhver henseende, sdvel overfor offentlige
myndigheder. som overfor privale.
Beslyr€lsen dder over forening€ns midlori
overensstemmelse med vediegteme og de p6
generalforsamlingen lrufie beslutninger,

Foreningen t€gnes ialle anliggender af
formanden eller nastfomanden i fobindelse
med et af bestyrelsens medlemmer.

s8
Beslyrelsen reprEsentererforeningen udadtil i
enhver henseende, sav6l ovedor ofi€nllige
myndigheder, som overfor private.
E6slyrelsen rader over foreningens midler i
ovgrens6temmelsg m€d vedtagteme og de pa
generalforsamlingen truhe beslutninger.

ForEningen tognoa i ,konomiako anllggend€r
af foifianden og kaa3areBn, 6nt€n I
falle33keb eller hver tor aig. l .vrige
anliggondsr tegne3 forsnlngsn at fomandon
€ll6a ne3ttomanden lfoabindel8e m€d €taf
besglelgena medlommor.
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Kassereren modtager foreningens indtagter og
udbetaler alle affomanden ane*endte udgifler
Kassereren forer en af besvrelsen autoriser€t
kassebog saml medlemsprctokol. Kassereren
unde6kdver all6 kvilteringer, og
kassebeholdningen skal hens6 pa konto ien
bank, sparekasse eller poslgirokonti i banl,
sparekasso eller poslgirokonlor,

D€r bor principielt ingen kontanl
kassebeholdning v€sr€,

(Be6tyrels6n er ansvadig foa, al der er legnei
kautionsforsikring.)

Foreningens regnskabsdr er ft'a 1. januar til 31,

Arc€gnskabel aieveres af kasEereren til
formanden inden d6n 1 5, fobruar . Formanden
videreekspederer regnskabst til d€ et
generalforsamlingen valgte €viso€r, der har en
maned til regnskabets gennemgang og
tiltagelgverifig lil formanden med evenluelle
bemerkninger.

Regnskabet skal ligge tuld fardigl og revideret
senesl den 1 5. marts,

510
Kassereren modlager foreningens indlegter,
udbetraler alle af formanden godk€ndt6 udglftar
og f6r€r rogFkalrot pA en aI b€tyr€ben
godkendt h6de. Kaa3qFrsn und€Bkdv€r alle
kvitterlngor og er amva.llg fo., et
ka3sebeholdnlng€n honstt. pl konll I et eller
fler€ p€ngalruttutter efrar b€3tyr€bons valg.

o€r bor pdncipieh ingen kontant
kassebeholdnlng varc.

Forcningens regnskabsar er fi'a 1. januar til31.

AEregmkabet afiov€r€! Inden den 15.
fabruer af kals€rDlen !l de at
genoalfoBamllng€n valgto r€viaoasr, dst har
€n mAned dl Egnskabets gennemgang og
dltag€lovedng mod ov€ntuello b€marknlng€r.

Regnskab€t 3kel fo.Eliggo taidlgt og
lavldoast lonert den 15. maft3.

s11
Generalio6amlingen erfolening6ns hojesle
myndighed.
Kun den kan give, endre eller ophave
vsdlagt€me,
Generaliol5amlingen skal holdes i lobet af 6rets
1. halvdel og pa etablis6em€nt i nafi€den af
foreningens omrdde,

Medlemmeme skal indkaldes vod brev med
mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen indkaldes at beslyr€ls6n.
c€nemlforsamlingen l6des af en dirigent, der
valgea af forsamlingen.
Oirigenten m5 ikke va€ b€styrglseBmedlom 6ller
rcvisor i foreningen.

Indkaldelse skal indeholda meddolelse om,
hvilke emner der vil vEre et b€handle pa
generalforsamlingen, ersregnskabet samt budget
for d€t kommende er,

s 11
Generalfo6amlinggn €r foreningens hojeste
myndighed.
Kun d6n kan give, endre eller ophEve
vedtegleme,
Gene€lfoBamling€n skal hold$ ilrbet af areb
1 . halvdel og pa 6bbliss6m6nl i nErheden af
foreningens omrede.

Medlemmeme skal indkaldes ved brev med
mindst 3 ugoll valsel.
G€n€ralfoBamlingen indkaldes af bestyrels€n.
Generelfor5amling€n ledes afen dirigent, der
valger gf forsamllngen,
Dirigenten me ikke v€re be6tyrels€smedlem eller
revisor i iorening6n.

Indkrldslien aLel Indeholde d.g3ordon,
atltlgnlkebet aemt budg€t for det
kommenda ir.


