
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved ordinær 

generalforsamling 1. april 2020. 

Først er der skrevet den eksisterende tekst, derefter forslag til ny tekst, med 

ændringerne angivet i fed tekst. 

Forslag A. 

§1. Navn og hjemsted 

2. Nuværende tekst: ”Foreningens hjemsted er Gundsø Kommune.” 

 

Ændres til: ”Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.” 

 

Forslag B. 

§2. Formål 

2. Nuværende tekst: ”Varetagelse af parcelejernes fælles rettigheder og forpligtigelser 

med hensyn til vedligeholdelse af vej og friarealer på området.” 

 

Ændres til: ” Varetagelse af parcelejernes fælles rettigheder og forpligtigelser med 

hensyn til vedligeholdelse af veje og friarealer på foreningens område.” 

 

Forslag C. 

§5. Generalforsamlingen 

3. Nuværende tekst: ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via foreningens 

hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.” 

Ændres til: ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker via brev og foreningens 

hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.” 

 

Forslag D. 

11. Nuværende tekst: ” Til foreningens ophævelse og vedtægtsændringer kræves 

tilladelse af Gundsø kommune.” 

Ændres til: ” Til foreningens ophævelse og vedtægtsændringer kræves tilladelse fra 

Roskilde kommune.” 

 

Forslag E. 

§6. Bestyrelse 

2. Nuværende tekst: ”Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 

medlemmer, der alle er medlem af grundejerforeningen.” 

Ændres til: ” Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, 

der alle er medlem af grundejerforeningen. Medlemmerne skal være fra 5 

forskellige parceller.” 

 

Forslag F. (Se uddybning nedenfor) 

§7. Økonomi. 



3. Nuværende tekst: ”Kontingenter og andre bidrag, der er fastsat på 

generalforsamlingen, forfalder til betaling ved påkrav. Normale kontingenter opkræves 

1 gang årligt med forfald pr. 1/7 og gælder til 30/6 året efter. Der kan foretages 

udlæg for manglende kontingent betaling.” 

Ændres til: ”Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingenter og andre bidrag, der er 

fastsat på generalforsamlingen, forfalder til betaling ved påkrav. Normale 

kontingenter opkræves 1 gang årligt med forfald pr. 1. februar. Kontingent 

opkræves på Betalingsservice. Hvis en parcel ikke tilmelder sig 

Betalingsservice kan der opkræves et administrationsgebyr. Der kan foretages 

udlæg for manglende kontingent betaling, jvfr. foreningens pant i hver enkelt 

ejendom.” 

Forslag G. 

6. Nuværende tekst: ”Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut, og 

dispositioner kan kun foretages af kasserer og formand i forening – herunder tillige 

foreningens postgirokonto. Såfremt kasseren tildeles fuldmagt til foreningens 

økonomiske dispositioner, begrænses denne beløbsmæssigt til et for foreningen 

passende beløb jf. budgettet, og bilagene skal efterfølgende påtegnes af bestyrelsens 

formand.” 

Ændres til: ”Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut. Foreningen 

er kontantløs, og dispositioner kan kun foretages på foreningens bankkonto 

ved brug af Netbank. Det er alene kasseren der kan lægge beløb til betaling i 

netbanken og formanden godkender efterfølgende. Bestyrelsen kan udpege 

en substitut blandt bestyrelsens øvrige medlemmer, som kan godkende i 

stedet for formanden, i tilfælde af dennes længere varende rejse eller 

sygdom. For kasseren, formanden og substitut oprettes der individuelle 

identiteter i netbanken.” 

 

Forslag H. 

Tilføjelse: 

7. Ved skift af kasserer eller formand forpligter de hidtidige sig til at stå til 

rådighed i 3 måneder. Dette for at sikre at adgangen til Netbank og 

BetalingsService kan fortsætte indtil bankens godkendelsesprocedure for de 

nye personer er gennemført.  

 

 

 

Uddybning af Forslag F - kontingent betalingsperiode og forfaldsdato. 

 

Gennem en årrække har 

a. regnskabsåret (kalenderåret) og  

b. kontingent betalingsperiode(1/7 – 30/6) med forfaldsdato (1/7) 

været periodemæssigt skæve i forhold til hinanden. 



Dette forhold ønsker bestyrelsen at ændre, så det bliver mere logisk og nemmere at 

føre regnskab for. 

Fremadrettet fastholdes regnskabsåret som kalenderåret, men kontingent 

betalingsperioden ændres til ligeledes at være kalenderåret, med forfald 1. februar. 

Dette vil i praksis ske på følgende måde: 

Pr. 1/6 2019 blev der opkrævet kontingent på 1200 kr. for perioden 1/7-2019 til 

30/6-2020. Med forfald 1/7-2019. 

Pr. 1/6 2020 opkræves der halvt kontingent på 600 kr. for perioden 1/7-2020 til 

31/12-2020. Med forfald 1/7-2020. 

Pr. 1/1 2021 opkræves der fuldt kontingent på 1200 kr. for perioden 1/1-2021 til 

31/12-2021. Med forfald 1/2-2021. 

Der er således alene tale om en periode-forskydning. Alle betaler det samme som før. 

 

 


