
Udkast til vedtægtsændringer til drøftelse på bestyrelsesmødet den 12. februar 2022 
§ Glædende vedtægter  Forslag til revideret vedtægt Begrundelse for ændringsforslag 

1 Foreningens navn er: “Grundejerforeningen Klint 
Bakker” 

  

2 Foreningens formål er at samle medlemmerne til 
fremme af fælles grundejer interesser 

  

3 Som medlem kan optages ejere af parceller 
udstykket fra matr. nr. 4a. af Klint by, Højby Sogn. 
Der kan kun oprettes et medlemskab pr. matr. 
nr., men et medlemskab kan omfatte flere matr. 
nr. med samme ejer 

  

4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 
medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er 
foreningens medlemmer, deres ægtefælle eller 
livsarving. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 
år ad gangen ved direkte valg. Lige år vælges 
formand og et bestyrelsesmedlem. Ulige år 
vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem. 
Genvalg kan finde sted 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 
medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er 
foreningens medlemmer, deres ægtefælle, 
samlevende partner, livsarving og familiemedlem 
med brugsret til ejendommen. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad 
gangen ved direkte valg. Lige år vælges formand 
og et bestyrelsesmedlem. Ulige år vælges 
kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg 
kan finde sted 

Beslutning om en udvidelse af bestyrelsen til 
5 truffet på GF 2021 har ikke et ophæng i 
vedtægterne - derfor kan der stilles 
spørgsmålstegn ved legitimiteten af det 5. 
valgte medlem i bestyrelsen. Ved 
gennemførelsen af ændringen kan der 
herefter ikke stilles spørgsmålstegn ved 
legitimitet af det 5 valgte bestyrelsesmedlem. 
 
Ved gennemførelse af ændring af 
valgbarhedskriteriet til bestyrelsen – som 
udvides til at opfatte samlevende partner og 
familiemedlemmer med brugsret til ejendom 
opnås en mere nutidig formulering i forhold 
til parforholdsformer, brugsret mv. Herved 
opnås også et større rekrutteringsmateriale 
for medlemmer til bestyrelsen. Yderligere kan 
der ikke stilles spørgsmål ved legitimitet af 
valget af Kassereren.   
 
Yderligere opdateres valgår for det 5 
bestyrelsesmedlem. 

5 Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Den afholdes hvert år i ferietiden i 
KLINT. Indkaldelse foretages via foreningens 
hjemmeside senest 14 dage før. Medlemmer kan 
på anmodning få tilsendt kopi af indkaldelsen via 
mail eller brev. Med indkaldelsen skal følge: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Den afholdes hvert år i ferietiden i 
KLINT. Indkaldelse foretages via foreningens 
hjemmeside senest 14 dage før. Medlemmer kan 
på anmodning få tilsendt kopi af indkaldelsen via 
mail eller brev. Med indkaldelsen skal følge: 

Reflekterer beslutning fra GF2021 vedr. 
forenkling af strukturen i foreningen samt 
ændret budgetår for godkendelse af budget.  



revideret regnskab for året før, budget for året 
samt kopi af indkomne forslag. 
Generalforsamlingen vælger udover bestyrelsen 
(jvf. 4.) også medlemmer af stående udvalg samt 
en revisor 

revideret regnskab for året før, budget for året, 
budgetforslag for det kommende år samt kopi af 
indkomne forslag.  
Generalforsamlingen vælger udover bestyrelsen 
(jvf. 4.) også en revisor 

6 Dagsordenen for generalforsamlingen er:  
A. Valg af dirigent.  
B. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til 
godkendelse.  
C. Regnskab til godkendelse.  
D. Fremlæggelse af budget for året samt 
godkendelse af kontingent.  
E. Behandling af indkomne forslag.  
F. Valg af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af 
stående udvalg og revisor.  
G. (Punkter herunder kan ikke sættes til 
afstemning 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:  
A. Valg af dirigent.  
B. Beretning fra formanden til godkendelse.  
C. Regnskab til godkendelse.  
D. Fremlæggelse af godkendt budget for året, 
budgetforslag til det kommende år samt 
godkendelse af kontingent.  
E. Behandling af indkomne forslag.  
F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.  
G. (Punkter herunder kan ikke sættes til 
afstemning 

Reflekterer beslutning fra GF2021 vedr. 
forenkling af strukturen i foreningen samt 
ændret budgetår. 

7 Forslag, der ønskes behandlet, må være 
bestyrelsen i hænde senest 1. juni 

  

8, Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte medlemmer. Der kan 
stemmes ved fuldmagt. Et medlemskab kan 
omfatte flere parceller, men hvert medlem kan 
kun afgive en stemme. Afstemningen foregår 
normalt ved håndsoprækning, men skriftlig 
afstemning kan finde sted, hvis 5 af de 
fremmødte eller dirigenten kræver det. I tilfælde 
af stemmelighed bortfalder det foreslåede 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte medlemmer. Der kan 
stemmes ved fuldmagt. Et medlemskab kan 
omfatte flere parceller, men hvert medlem kan 
kun afgive en stemme. Afstemningen foregår 
normalt ved håndsoprækning, men skriftlig 
afstemning kan finde sted, hvis 5 af de 
fremmødte eller dirigenten kræver det. I tilfælde 
af stemmelighed bortfalder det foreslåede 
Beslutninger truffet på generalforsamlingen 
dokumenteres i et beslutningsreferat, som 
godkendes af dirigent og bestyrelsen. 

Præciserer et krav en dokumentation af 
beslutninger truffet på generalforsamlingen, 
ved et beslutningsreferat. 

9 Regnskabsåret er kalenderåret, og det på 
generalforsamlingen vedtagne kontingent 
forfalder samtidig med generalforsamlingens 
afholdelse. Ved indbetaling efter den ved 
opkrævningen angivne frist pålægges et gebyr, 
hvis størrelse fastlægges sammen med 
kontingentet på generalforsamlingen. 

Regnskabsåret er kalenderåret, og det på 
generalforsamlingen vedtagne kontingent for det 
efterfølgende år forfalder i januar efter 
generalforsamlingens afholdelse. Ved indbetaling 
efter den ved opkrævningen angivne frist 
pålægges et gebyr, hvis størrelse fastlægges 
sammen med kontingentet på 
generalforsamlingen 

Iht. beslutning på GF2021 vedr. budget og 
kontingentopkrævning 



 
 

10 Medlemskab er bindende for såvel nuværende 
som fremtidige ejere, hvilket skal oplyses ved 
salg. 

Matrikler omfattet grundeejerforeningens 
området i.h.t. §3 og som ikke ønsker 
medlemskab af foreningen opkræves et bidrag 
svarende til et medlemskontingent til dækning af 
vedligeholdelse af veje mv. 

Afspejler at der ikke med den nye fredning 
ikke længere er hjemmel til medlemspligt i 
grundejerforeningen, men samtidig 
bemyndiges foreningen at kunne opkræve et 
bidrag til vedligeholdelse af veje mv. fra ikke 
medlemmer 


