DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling og afstemning om de tre nedenstående forslag (1, 2 & 3), der alle blev vedtaget enstemmigt
ved den ordinære generalforsamling den 22. maj.
3. Evt.
Forslag 1: § 7, stk 2 Nuværende tekst: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med
mindst 14 dages varsel......"
Ændres til: "Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden maj - juni og indkaldes med mindst 14
dages varsel......
Vedtaget enstemmigt den 22. maj
Forslag 2: Nyt stykke 6 i § 7: "Hvis der er af en eller flere offentlige myndigheder er indført landsdækkende
eller regionale begrænsninger på antal deltagere ved møder, kan bestyrelsen lovligt beslutte at udskyde en
generalforsamling. Snarest efter de relevante begrænsningers ophævelse skal bestyrelsen indkalde til en
udskudt generalforsamling".
Vedtaget enstemmigt den 22. maj
Forslag 3: Nyt stykke 2 i § 17: "I forbindelse med byggeri på eller transport af meget tunge genstande til den
enkelte parcel forventes det, at ejeren/ejerne er sig deres ansvar bevidst og sikrer, at der tages størst muligt
hensyn til området og ejerlaugets veje ved transporten af materialer, genstande mv til parcellen".
Vedtaget enstemmigt den 22. maj
Ejerlaugets vedtægter kræver (§ 9, stk. 4), at vedtægtsændringer for at være gyldige skal vedtages af mindst
30 % af det samlede medlemstal og at mindst 75 % af de mødende skal stemme for en vedtægtsændring.
Den første betingelse var ikke opfyldt den 22. maj, men den anden var, idet de tre forslag alle blev vedtaget
enstemmigt.
Efter § 9, stk. 5 kan bestyrelsen så indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de vedtagne forslag
kan vedtages endeligt med simpelt flertal uanset de fremmødtes antal.
Det er det, bestyrelsen lægger op til med denne indkaldelse.
Det er selvsagt tilladt at møde med en fuldmagt, men det enkelte medlem kan kun have en fuldmagt.
Med venlig hilsen
SANDBOs BESTYRELSE

