
GRUNDJERFORENINGEN BIRKHØJEN 
indbyder til generalforsamling 

 
Tirsdag d. 22. marts 2011 

Kl. 19.00 på Brogården 

 

 
Hermed indbydes til generalforsamling, hvor følgende er på dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for det forgangne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og kasserer 

4. Vedtagelse af budget 
5. Valg af bestyrelse 

På valg: Anja Steenbuck (37) – modtager ikke genvalg 
 Søren Aarestrup (85) – modtager genvalg 

 Christian Gernyx (47) – modtager genvalg 
6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Se vedlagte. 

8. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
9. Sammensætning af udvalg 

10. Eventuelt 
 

 
Vedlagt er: 

 Årsregnskabet for 2010 
 Forslag til budget for resten af indeværende regnskabsår. 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
fremsendt til bestyrelsen senest tirsdag den 1. marts 2011 og kan mailes til 

bestyrelsen@birkhojen.dk 
 

Bestyrelsen byder efter generalforsamlingen på et lettere traktement, og vil derfor 

gerne have tilmelding om deltagelse til mødet senest tirsdag den 15. marts 2011. 
Tilmelding kan foretages her. (eller se www.birkhojen.dk) 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Birkhøjen 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:bestyrelsen@birkhojen.dk
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE5Wb0pjM3ZtWDM5dk5Ic0JkVjlHcVE6MQ
http://www.birkhojen.dk/


Bestyrelsens forslag til generalforsamling 22. marts 2011. 
 

Forslag til vedtægtsændringer pga. digital kommunikation 
 

Bestyrelsen vurderer fortsat, at internettet er kommet for at blive og 
genfremsætter derfor nedenstående tilrettede forslag til vedtægtsændringer for at 

muliggøre overgang til digital kommunikation fra foreningen til medlemmerne. 
Dette har på frivillig basis været praksis i nogen tid med overvældende tilslutning. 

Forslaget har siden sidste generalforsamling været forelagt kommunens jurist, som 
oplyser at ”der ikke er krav om, at skriftlige meddelelser sker pr. almindelig 

brevpost eller på anden måde retlige begrænsninger, der gør, at kommunikation 
ikke kan ske pr. e-mail.” 

Bestyrelsen har valgt ikke at udforme forslaget så vidtgående, at medlemmerne 

uopfordret skal holde sig orienteret om evt. meddelelser på hjemmesiden. 
I det omfang medlemmer undlader at oplyse foreningen om ny e-mail adresse er 

det dog medlemmets ansvar at meddelelser ikke når frem. I praksis vil bestyrelsen 
dog nok drage en vis omsorg for at kontakte medlemmet og indhente oplysning om 

gældende e-mail adresse. 
 

Ændringer: 
 

Nu: 
§11, Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde 

ejerskiftet til foreningen og samtidig oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den 
tidligere ejers nye bopæl. Det skal ske senest en måned efter salget 

(skæringsdatoen). 
Efter: 

§11, Stk.3. Både den tidligere ejer og den nye ejer har pligt til skriftligt at melde 

ejerskiftet til foreningen og samtidig oplyse den nye ejers navn, bopæl og 
gældende e-mail adresse for ejer(e), samt den tidligere ejers nye bopæl. Det skal 

ske senest en måned efter salget (skæringsdatoen). 
 

Nu: 
§ 14, Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers 

varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den adresse, der står i 
medlemsprotokollen. 

Efter: 
§ 14, Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers 

varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den e-mail adresse, 
der står i medlemsprotokollen. 

 
Tilføjelse:  

§ 13, stk. 3: Meddelelser fra foreningen til medlemmerne sker via e-mail. 

Meddelelser kan ske som henvisning til foreningens hjemmeside www.birkhojen.dk  
 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

http://www.birkhojen.dk/

