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1.2

STAIINING VESTTRTiTRÄNI)

6.r

Dirigenrcn må ikke vær€ bestyels€Ettrodbm- Dirigert€n afgør âlle tvivlsspørgsnål vedrørende
forhandling og afüeming.

Foreningens navn er "Gnmde|:rforeningen Stauning Vesterstrand, med onråde og
m€dlenspligt i følgo den pldende lokalplan for sommerhusom¡ådet.

s

Foreningen serger for drift og vedligeboldelse afområdets fæIlesveje / stier og fællesarealer / anlæg
ogudbrer de opgawrogforùanrllingrr smfrrctrintpn i b- t lokalplen og lwgivuing er pålagl
samt aûþldÊ¡ forlods alle omkoshinger i forùindelse hefmed.

6.2

Beslutninger

ûdes \€d siryett fleútat, sffie¡nt detæ iÌ.ke er i strid med vedtæ8¡eme.
ForDardeûs st€úDe er @Ðnn& ved semnelighßú

$ 7.1

MEDLEMMERNFGeneralbrsamtingen afgør, om ñrcoingene driû sÛal fim¡sieæs ved oflrævning
hc medlemms, eller tüigÞ ræd @gplse af'lån til fin-ncierilg af lovrnæssi4 pål¿gte opgaver.

De af gemerafonantingrn vslgt€ b€6fyretsemedemm, rwisorer og $ÐleånrÊr
vælgpsfor€n2å¡speriode.Ilahdelen€rPåvafght¡ert år.Gennalgkanfindested.

7.2

Foreningens medlemer har pligt til Eindst én valgperiode i bestyrelsen.

2.2

Det er D€dleom€rn€s pligt at betale det af æoe¡afqsanlinæn frstsaüe kontingent.

7.3

Be$ylelsen består d 5 medl€mmcr, der vælgæ
højst 2 rnedtemær vælgÉs ft¡ sme vej.

2.3

Udgifrer ved @cær,ring af *yldigÊ beló ûal betales af skylùßrtn. Minimun f 00 kr. pr.
kontingent.

7.4

Der vælgos 5 srrypleanler
b€stj,rElsesmedlemner-

7.5

Der vælges 2 rsvisorer og 2

s 2.1

her

gn nd

ubebyggßt som beùygget, gæl&trde ftâ L januar 2007.

2.4

Der belales eet kontingent for

2.5

Gårde¡Íne, srn ud*ykker gnDde i omådaogqfu€romerhuse tif salg erfritagFt forbetaling
af kontingeil for diss gutrde og hr$e, irúil huset er solgltudlej€t, dog naks. I fu fra
þgg€tiüadelsens rdredelse.

s 3.1

3.2

J.J.

-

Medlemme¡ har på çneralforsamlingen I gmæ for hvcrt kontingilt, der ùetales til foreningen
F¡em¡nødte medlemrer kanved slaifrfig fuftfmagt afgive I steDme for et ikl(e mødt medlem.

.

Medlemd<ah sg aûkl i foreningens aktiver qbører ved aftændelse d eþndommen / grund.
EvL ¡€stanær skal ùg betales, såftert den rye eþ ikke werrager disse.

Eþrskifte og

adresse

mdring ùqt

4.r

å¡ligt n¡setø¡dag; ved ftsÞladsen

-

4.2

Oldinær generatfosamling rftoldes
Ilalbyvej, Stauing.

4.3

Cener¿lfossslingÐ irrlLâldas altbesty€lsú trd mirrlst 14 dages varsel. Indk¡tdelsen
sêndÊs til den aùesse nedlcmd ha¡oplJ¡$til forcningien-

4.4

Medlemmer i reganoe har iHle tale og stemneret ved gmenEonanlingen

gÐng

E.I

e.l

J.l

5.2

Be$yr€lseN forslag

*al friûgå d ¡nlk

ldÞ¡sPn fo¡ at klmne s8ües

fæ[€sarealet på

mdef dsten-niÁg.

Forslag, som medlemmerædsk€rbehsndlct É Wah¡saolingen, seDd€s til fotmandetr
indet 3l.merB. FoslagssilþñA slol smnêr red foshget til foraunden,
slciftlig rcdegne fur indhotd og forßåI. lvfedlenmm forslag og redegørclse stal
frerngå af

iqilrql¡latq ftrat krtnne 6¡¡o ¡qþ'qfiûlmingpå
dol vere tilstode på CÉrffaFonaElingen-

Genemlforsanlingens dåg5ord€n slol ñengå afindkaldclsen og mindst i¡deholde:

I. Valgafdi¡igsnr
2. Fomand€ns ber€ùing.
l. Kassucrcæ rcgnskù.
a. Beharrlling af bestyelsens forslag.
5. Behaadlingafdbnmmfonlag.
6. Veùagplse afûæste års brdget og kontingEnt
7. Valg af bestyrelsesmedlenocr og smlea¡Er.
8. Valgaf,rcvisorcrogsrÐleaot€r.
9- Evenû¡elt

som tzlget

af

rwisors¡pledlter.

Der shives f€ftrat af gFnersmrsanlitrgstrs fodøb og beslnhinger. Dirigenren og frmânden
u¡derslsirær referatet hr¡orcfter da h¿r fi¡ld bevislaaft under alle forhold.

B€sty€lsen vælg€r frruund

sut

BE¡ITYRTLSEN.
fo¡deler de ærigc po*er og hverv.

s r0.r

Bestyrelsemødc aftokbs, når formmden cller 2 medlemmer mener, det er nødvendigt.

to.z

B€stF€lsen er bcstuEirysdygfig; trår midrst 3 mcdlelnner er

til

sede.

Bcsyrelss bcsluhfut€r trefts wd siryclt f,crtal-- Fonnandere stcmne

er afgørende

ved $enælighod-

hdokollen undershives

10.4

Der føres protokol over foreningene noder og forhatrdlitrger.
ved Dæst€ bestf€lsemøde dde tilste¡bvsen¡lc nedle¡¡mer.

10.5

Besyrelsen k¡n til løming dryecielle egaver o€dsætte udyalg; betåendê Bf fo¡eningpns
medlernmer udenfo¡ bery€lselr Uôalgúofo,aDdeo skal altid vær€ et bestF€ls€$rcdlem.

I0.6

Begyrelsen km, Iwis d€f fiilles nødvendigl, indkalde til elstraord¡trEr generalforsanling ned
samoe v¿¡selL, som Îær'nt i $ 4 FJtrkt 4.3-

Forslagsstille¡€n

5-3

r€hindinier

Fratæde¡ et besyrelsesnedlem, skat orypleanen oÆrtage poe*en den æsterende

10.3

$

besyr€ls€n et€r emme

på tværs dvejen€. Dog må

Det er besty¡elsens ret og pligt, så vid nuligt, at giltrertfur€ alle lovliSe beshûlinger
on fælles forùold, ¿er ve¿t¡grs på gsrer¿lfonânlingcn-

8.2

s

generalforsamlingen

del dvalgperioden

Generaforsanlingeo er foleningens øræmie njttrdigùd.

I

S

9.2

meddeles frreningea slrab efrerhændelsen.

GDI{ERAIJiONSAMLINGEN.
$
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tt.2

T[GNI]ìTGSREGLER

Bestyrelsetr ftpræscÐfer€r foreoingen ¿-rtil i enh¡er henseende overfor såvel offentlige
myndigùeder, vLksmbodnr og Fiv'ate-

Forcningen tcgncs i alle foräol4 hennb¡ keù og salg; ting&rsitrg, og perssrning
af formanden og A te*yrclsesp¿le¡n-

ll.3

þü k¡n

me&bles €nkeftpefsoH prdnnÀ
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eje,ndonl

