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G/F Rosenlyparken - Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 1. Marts 2016 kl. 19.30 på Tjørnelyskolen 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valgt af stemmetællere til at bistå dirigenten 
3. Behandling af forslag fra Ordinær Generalforsamling som ikke kunne behandles. 

Forslag 1-6: Vedtægtsændringer 
 
 
Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet medlem. 
Husk: Et medlem kan ikke repræsentere mere end 5 medlemmer inklusive sig selv. 
 
 
Greve 19/2-2016. 
 
På bestyrelsens vegne 

Ralph Chreskjær 
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Forslag til afstemning: 

Forslag 1: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§1 stk. 4: Bestyrelsen foreslår at foreningens adresse fremadrettet skal være den siddende 
kasserers adresse, da dette gør samarbejdet med nets lettere. 
 
Forslag 2: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§4 stk. 2: Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen skal være afholdt i januar, da man således 
har tid til at regulere kontingent opkrævningen hos nets, inden sidste frist. 
 
Forslag 3: 
Forslag til tilføjelse i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt stk. til §4, ordlyden skal være som følger: 
§4 stk.12: Den siddende bestyrelse har til en hver tid, lov til at genforhandle kontrakten med den 
gartner der varetager de grønne områder, forudsat at prisen er max. 5 % højere end sidste 
regnskabsårs års pris. Udskiftning af gartner skal fortsat vedtages på generalforsamlingen. 
 
Forslag 4: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at hele stk. 2 ændres til følgende: 
Kontingenter der ikke er betalt senest på dagen for betalingsfristen, pålægges et rykkergebyr på: 
Rykker nr. 1 = kr. 100,- med ny betalingsfrist 10 dage fra den oprindelige. 
Rykker nr. 2 = kr. 250,- med ny betalingsfrist 10 dage fra rykker nr. 1 
Rykker nr. 3 = Her overtager Advokaten. Denne tilskriver sit eget, til den tid gældende inkasso 
salær, samt omkostninger for anmeldelse til fogedretten. 
 
Forslag 5: 
Forslag til tilføjelse i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
Bestyrelsen foreslår at tilføje et nyt stk. til §8, ordlyden skal være som følger: 
§8 stk. 3: Ny-tilflyttede medlemmer, der ikke har tilmeldt kontingent betaling til PBS efter deres 
første girokort opkrævning, pålægges et gebyr på kr. 50,- pr. opkrævning. 
Med ny-tilflyttede menes grundejere der har købt efter 1. Marts 2016 
 
Forslag 6: 
Forslag til ændring i vedtægter for G/F Rosenlyparken. 
§9 stk. 2: Bestyrelsen foreslår at den sidste sætning i stk. 2 ændres til: 
Der må ikke forefindes nogen kontant beholdning, alle pengetransaktioner skal foregå elektronisk, 
så de kan spores. 


