
 

Hermed indkaldes til Generalforsamling på Truust Kro 

lørdag den 8. april 2017 

 

Kl. 9.30 indskrivning og morgenkaffe 

Kl. 10.00 Generalforsamling 

Dagsorden i følge foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af to stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af 

    bestyrelsen og revisorer. - Se vedlagte 

5. Rettidig indkomne forslag. – Se vedlagte 4 forslag  

6. Fremlæggelse af budget til orientering. – Se vedlagte 

7. Fastsættelse af kontingent. Jvf. § 2 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. – Mogens Rasmussen og Bodil Trøster er  

    på valg + 1 ledige post, da Karin Keller ønsker at udtræde 

9. Valg af en bestyrelsessuppleant. – 2 ledige poster 

10. Valg af et udvalgsmedlem til vej og sti. – Torben Søgaard på valg 

11. Valg af en suppleant til vej og sti. – Yrsa Nielsen på valg 

12. Valg af en revisor. – Frede Søgaard på valg 

13. Valg af en revisor suppleant. – Åse Søgaard på valg 

14. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes noget under afstemning til 

       vedtagelse. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Formand, Dorthe Christensen    

Næstformand, Bodil Trøster  

Kasserer, Hans Jørn Bay  

Sekretær, Mogens Rasmussen  

Vej og Sti formand, Karin Keller 

 

 

 

 



 
 

Forslag til vedtægtsændring 

Truust den 30-12-2016 

Til Bestyrelsen i grundejerforeningen Pramdragerparken. 

Forslag til vedtægtsændring ved generalforsamlingen den 8-4-2017 

Forslaget gælder kun for første pind i § 12 

Ny tekst: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger ”formand”, ”kasserer” ” 
Udvalgsformand for Vej og Sti”, den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med Næstformand og 
Sekretær. Kun valgte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret i bestyrelsen. 

Udgående tekst: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med 
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Udvalgsformand for Vej og Sti. Kun valgte 
bestyrelsesmedlemmer har stemmeret i bestyrelsen. 

Begrundelse: 

Generalforsamlingen er foreningens og dermed medlemmernes øverste myndighed. Der skal vælges en 
bestyrelse blandt foreningens medlemmer. Dette er tillidsposter og hvert bestyrelsesmedlem har både et 
moralsk og et juridisk ansvar. Moralsk over for foreningens medlemmer, da bestyrelsen skal drive 
foreningen i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og bedst muligt administrerer foreningens 
midler. Juridisk har alle bestyrelsesmedlemmer et økonomisk ansvar og hæfter solidarisk. Det betyder at 
alle bestyrelsesmedlemmer hæfter for hele foreningens økonomi. Det er beskrevet i straffelovens § 296-
297: 

§ ”Med bøde, hæfte eller fængsel straffes dem, som 

•                          giver forkerte oplysninger om foreningens forhold ved offentlige meddelelser, i beretninger 
og/eller i regnskabsopgørelser. 

•                          mod bedre vidende giver forkerte oplysninger om foreningens økonomiske stilling” 

Det betyder, at bestyrelsen skal medvirke til at give et korrekt billede af foreningen herunder også det 
økonomiske resultat samt aktiver og passiver uden at skjule noget i regnskabet. 

Det er en foreningsretlig grundsætning, at man ikke kan gemme sig bag en disposition foretaget af en 
forening. Man kan altså ikke oprette en forening og så derefter slippe for et eventuelt efterfølgende 
erstatningsansvar for sine handlinger. En god tommelfingerregel er dog, at hvis bestyrelsen har handlet 
anderledes, end den i den pågældende situation burde, hæfter den selv for et opstået tab. Fx mod bedre 
vidne at købe eller leje for mere end foreningen har råd til. 

                   Forslagsstiller Jan Nielsen Pramdragerparken 12 Truust 8882 Fårvang. 

 

 

 

 

 



 
 

Forslag til vedtægtsændring 

Tilføjelse til §5  
 

§ 5 BESTYRELSEN 
½½½ 5. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den valgte 
bestyrelse konstituerer sig selv med Formand, 
næstformand, kasserer, sekretær samt 
udvalgsformand for vej og sti. Kun valgte 
bestyrelsesmedlemmer har stemmeret i 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen er bestyrelse for sikringskontoen 
jvf. § 2. 
Bestyrelsen kan ansætte og bestemme 
aflønning af sekretær/kasserer, der ikke 
behøver at være medlem af foreningen. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således 
at der i ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år 
3 medlemmer. 
         (her tilføjes følgende sætning) 
Et medlem af bestyrelsen kan max. vælges for  
3 sammenhængende perioder (i alt 6 år) 
Suppleanter består af 2 suppleanter, der 
vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde 
sted for såvel bestyrelsesmedlemmer som 
suppleanter. 
Udvalg for fælles arealer, vej og sti: 
Udvalget består af 3 medlemmer, et medlem 
valgt af bestyrelsen, 2 medlemmer valgt af 
generalforsamlingen. 
Udvalgsmedlemmerne i vej og sti udvalget 
uden for bestyrelsen vælges for 2 år ad 
gangen, der afgår et medlem hvert år. 
Herudover kan ……. 
 
 

Bestyrelsen ønsker denne tilføjelse for at sikre en løbende fornyelse i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Forslag vedrørende asfaltering ved indkørslen til Pramdragerparken: 

Forslag 1. 

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 8-4-2017 

Kunne man ikke med fordel asfaltere indkørslen ned til første sidevej som gjort ovre i 

Teglgårdsparken og så beholde vores chikane da vi så undgår støvgener og huller i vejen ved 

chikanen og samtidig bruge chikanen til at dæmpe hastigheden ved indkørslen. 

Jeg er ikke selv tilhænger af at man asfaltere i et sommerhus område men vi må jo erkende at det 

har sine fordele og vi slipper for de mange huller omkring chikanen som har været et stort problem i 

perioder med meget nedbør. 

Jan Nielsen Pramdragerparken 12. 



 
 

Forslag 2. 

Bestyrelsen foreslår at indkørslen asfalteres ned til vejkrydset, i alt ca. 200 m. Næsten al trafik til og 

fra Pramdragerparken belaster dette vejstykke, og det er netop der hvor bilerne drejer, at hullerne i 

grusvejene opstår. Vi vil få en smukkere indkørsel og desuden vil sommerhusejerne langs hele 

indkørslen undgå støvproblemer. – Vej chikanerne skal beholdes som godkendt af kommunen. 

Bestyrelsen 

 


