
r J.2 Süfrrmt halvdelen af medlcmmemc ikke er tilstede, skal vcdtægtsændringen behandles

ændringen.

såfrcmt 25% ¡f forcningens medlcmmer sendgr skrifflig motivercl snskc om afholdcls€

af en ekstraordi.tær gcneralforsamlin8,, skal fcrmanden indco 2 mdr. indlalde efter

bestemmclscme i $ 4.3.
Mindsr % af de medlemme¡. som enskcr indkaldt til en cksraordinær gencralforsamling'

skal deltage, når generalforsamlingen afholdes.

Forcningen kan oplørcs, hvis en lokalplan for området tillader det'

Foreningcns vcdtægtcr og cW. ændringer skal godkendæ af kommun¡lbcstyrelsen i

Skjcrn Kommune.
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MEDLEMMERNE
Gencralforsamlingen afgør, om foreningens drift sksl finansicres ved opkrævning

hos medlemmer, eller tillige ved opragelse af IAn til finansiering af lovmassigt pÀlegte

opgavef.
Det er mcdlcmmemes pligt ar betale det af genertlfonanrlingen fasts¿tte kontingent-
Udgiñer ved opkrævning af skyldigc bctøb skal bctå¡cs Ef skyldneren. Minimurn er
25 kr pr konringcnt.
Dct betdes ect kont¡ngcnt for hrcr bcbygget grund, så¡nt cct kontingcnr for bebyggedc

og opfører sommerhusc til saJg, er fritÊget
il huser er solgt/udlejet. dog maks. I å¡ fra

byggctilladelscns ud$cdÇls€.

Mcdlem¡ncr h¡r pt gcncralforsanrlingen t sfanme for hvert kontingcn! der bctales tíl
foreningcn . Frcmmødtc mcdlcrnmer kafi vcd skriftlig firldmag afgive I stËEmc for ct

ikkc mødt mcdlcm.
Medlemskab og andcl i forcningcns aktivcr opbører ved ¡lhændelsc afcjendommen.
Evt. r€stanccr skal dog bctalcs, såfrcmt dcn nye cjcr ikkc ovê¡tsger diss..

Ejenkifte og adressc cndring skal mcddeles foreningcn.

GENERALFORSAMLINGEN.
Gcneralforsamlingcn cr forcningcns øvcrste myndighed.
Ordinzr gcncralforsamlíng aflroldes I gang årtigt i Skjern Kommune inden 3 månedcr

cft er rcgnskabsârets rfslutning.
Generalforsamlingcn indkaldcs af bcstyrclscn med mindsr 14 dagcs varsel.

Indkaldelsen scndcs til dc¡r ¡drcssc, medlemma har oplyst til foreningen.

Bestyrel
Forslag,
fo¡mand
skriftlig rcdcgøre fìo¡ indhold og formå|. Mcdlcmmcrncs forslag og rcdcgø¡cls€.skEl

frerngå rfindkaldclscn for a¡ kunnc sættcs unda afslemning pl generalforsamlingen.

Forslagsstillcrcn skgl vÉrc tilstcdc pù gcneralforsamlingcn.

Gcnüalforsâmlingens dagsordcn slml frcmgt af indk¡ldtlsc¡ og mindst indeholde:

l. Yalgafdirigcnt
2, Form¡ndens beretning
3. Kasscrcrensregnskab
4. Bchandling af bcstyrclsens forslag
5. Bchandling af mcdlcmmcmcs forslag
6. Vcdtrgrlsc 8fnæste års kontingent
?. Valg ú bcstyrclscsmcdlomrncr og supplcanter
8. Valg af rcvisorcr og supplcanter
9. Evcntuelt

Dirigcnten må ikke være bcstyrolsesmcdlem ellet supplcant Dirigcnten afgør alle
tvivlsspørgsmål vcd¡ørcnde forhandling og afstemning
Bcslutninger træffcs ved simpclt flertal, såfremt dct ikke cr i strid med vedtægeme.
Formandens stemmc cr afgørende ved stcmmelighed.

De af gencralfosamlingen valgte bestyrelscsmcdlemmer, revisoru og supplsantcr
vælges for en 2 lrs pcriode. Halvdelcn er pä valg hven år. Gcnvalg knn finde stcd.
Foreningens mcdlcmrncr har pligt til mi¡tdf én valgperiode i bcstyrclscn.
Bcstyrclscn bcstå¡ af mindst 5 medtcmmc¡, dcr vælgcs af gcncralforsanlingcn med eet
medlcm fra hvcr af vcjøe Hybcn-, Syren-, Gyvcl- og Klitroscvcj.
Det femtc mcdlcm vælgcs Êa én ¡f dc fømævnte vcje, sðfiemt Bro¡nbær- cllcr
Enebæruej ikke øn¡kcr en bcstyrelscspost-
Der vælgcs 5 s,upplerntcr til bestyrelscn cftcr sammc rctningslinier som valga ef
bestyrel scsnedlcmmcr.
Der vælgcs 2 rcvisorcr og 2 revisorsupplcantcr.

Der sk¡ives rcferat afgcncralforsamlingens forløb og bcslutn¡ngcr. Dirigentcn og
formandcn unde¡skrivcr ¡eferateq hvorcftcr dct h¡r fuld bcvisk¡aft r¡ndcr alle forhold'
Det er bcstyrelscns rcl og pligÇ sl vidt mul¡gt al genncmførc alle lovlige bcsluuringer
om fætles forhold, der vcdt¡ges pû generalforsamlingcn.

BESTYRELSEN,
Bestyrelsen vælgcr formand srmt fordclcr de øvrige postcr og hverv.
Fratæder ct bcstyrclscsmedtcm, skd supplcantcn ovcft¡gc postcn dcn ¡cstcrende
del af valgperioden.

Bestyrclscs¡nødc a0rotdcs, nlr formandcn cllcr 2 mcdlcmmcr mc¡rcr, dct cr nødvcndiSt.

Bestyrelscn cr tcslutningsdygtig, nilr mindst J mcdlcmmer er til stedc'
Bestyrelscns bcslutningcr træffcs vcd simpclt flert¿I.. Form¡ndcns stcmrnc cr sfgørcnde

ved stemmclighcd.
Der førcs protokol ovcr forcningcns møder og forhandlingcr. Protokollen undcrskriv¿g

ved næfÊ bcstyrclsesmøde af dc lilstcdeværendc mcdlemmcr.

Bestyr€lscn kan til losning afspcciclle opgavcr nedsætte udvalg, bcsåcnde af
forcningcns mcdtcrnmcr udcnfor bcsty¡ctscn. Udvalgsformanden sk¡l ¿ltid væ:re et

be$yrelscsmedlcm-

REGNSKAB
Foreningens rtgmkabs ûr er fra I . ¡pril til 3l ' marts,

Rcgnskabsoversigt mcd revisionspùtcgning uddcles vcd gçneralforsårilir4çn.
Regnskabaovcni¡1cn scndcs til dc mcdlemmcr, dcr ikke har dclr¡gct i gcn€rål-

forsamlingcn.

Medlemmer¡cs indbculing skcr pl den mâde og til det sted, som cr ønsket af
bestyrelsen.
Forcningens ølonomiske midlcr skrl indsættcs i et pcngcinstitut i forcningens navn'

så størst mulig forrentniug opnls.

VEDTÆGTSÆNDRING M.M.
Ændring af forcningcns vcdtægtcr skrl vedtagcs mcd 213 majoritet afde på gencral-

lorsamlingcn frcmmødtc, dcr også sk¡l udgørc rrrindst halvdelcn af foreningens

medlemmer.

VEDTÆ,GTER

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Stauning Vestçrstrand" med omrâde og
medlemspligt i følge den gældcnde lokalplan for sommerhusomràdet.
Udgúet
Foreningcn sørger for drift og vedligeholdclsc afomràdets fællcsvcje/sticr og
fællesarcalet / anlæg og udførcr d€ opgaver og forhandlingcr, foreningcn i h.t. lokal-
plan og lovgivning er pâIagr, samt aJholdct forlods allc omkostninget i forbindelsc
hermcd.
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