
 

 

GRUNDJERFORENINGEN BIRKHØJEN 

indbyder til generalforsamling 
 

Tirsdag d. 20. marts 2012 

Kl. 19.00 – Sted annonceres senere 

 

 

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: Mogens Bang (36) – modtager ikke genvalg 
 Søren Bonde (49) – 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 2011 

 Forslag til budget for resten af indeværende regnskabsår. 
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (Kautionsforsikring ophør). 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

fremsendt til bestyrelsen senest tirsdag den 28. februar 2012 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 13. marts 2012. 
Tilmelding kan foretages her. (eller se www.birkhojen.dk) 

 
 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Birkhøjen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:bestyrelsen@birkhojen.dk
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=da&formkey=dHYtazlCSDhFbkd2bjJBS1R6amdwWkE6MA#gid=0
http://www.birkhojen.dk/


 

 

 

Grundejerforeningen Birkhøjen 
Generalforsamling 2012 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter - opsigelse af kautionsforsikring 

__________________________________________________________________ 
 

Af foreningens vedtægter har det siden etableringen fremgået af § 19. Stk.8.: 
”Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. 

Udgifterne hertil afholdes af foreningen.”   
 

Foreningen har altid valgt en kasserer og har derfor også altid haft en 
kautionsforsikring. Denne har fra starten dækket hele bestyrelsen og kan ses her. 

 
Forsikringen koster kr. 1.300,- årligt i præmie og et gebyr på kr. 350,- for ændring 

af policen i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen. Altså en årlig udgift på kr. 
1650,- 

Præmiestigningen har over årene ikke været urimelig. Der har faktisk ikke været 
nogen. 

Se seneste faktura her. 

 
Det er imidlertid den nuværende bestyrelses opfattelse, at forsikringen er 

overflødig. Ikke kun fordi vi har en pålidelig kasserer, men også fordi vi for nylig 
har truffet aftale om følgende med foreningens bankforbindelse, Nordea 

 Driftskonto: kasseren kan disponere alene  
 Øvrige konti og depoter: kræver underskrift af både kasserer og formand. 

Tager man endvidere forsikringens forholdsvis beskedne dækning i betragtning, er 
det sammenholdt med de øvrige betingelser, svært at se policens berettigelse. 

 
Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen følgende vedtægtsændring: 

 
§ 19. Stk.8. 

Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret. 
Udgifterne hertil afholdes af foreningen.    

 

§ 19. Stk.8. 
Bestyrelsen kan vælge at tegne kautionsforsikring dækkende hele bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal tilse, at der kun kan disponeres over foreningens midler af 
kasseren og formanden i forening. Dette gælder dog ikke foreningens driftskonto. 

Bestyrelsen skal tilse, at der på foreningens driftskonto ikke henstår større beløb 
end driften fordrer. 

 
 

 
 

http://www.birkhojen.dk/nyhederbilag/Dansk%20Kaution%20forsikring%20Police.pdf
http://www.birkhojen.dk/nyhederbilag/Dansk%20Kautions%20forsikring%20faktura%202011.pdf

