Afstemningsregler for generalforsamlingen
‐ som anført i foreningens vedtægter.
Stemmeberettiget er kun aktive (dvs. kontingentbetalende) medlemmer af
foreningen med hver én stemme for hver parcel denne ejer. Et medlem kan dog
højst som ejer af flere parceller have maksimalt 5 stemmer.
Der kan endvidere stemmes med gyldige fuldmagter som beskrevet i vedtægterne.
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal (simpelt flertal) blandt de
tilstedeværende på generalforsamlingen.
Ved forslag om ændring af vedtægter, ordensreglement og ualmindeligt
foreliggende sager bl.a. kontingent forhøjelser på mere end 20 %, kræves, at 50 % af
samtlige medlemmer i foreningen er til stede, og at beslutningen bliver vedtaget
med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med ved
opgørelse af, om der opnås 2/3 flertal.
Hvis ikke 50 % af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, kan der ikke
foretages afstemning om forslaget.
Der må i stedet indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes
inden for 1 måned efter generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel. På den
ekstraordinære generalforsamling kan der træffes beslutning om forslaget med 2/3
flertal af det samlede antal fremmødte medlemmer.
Der skal afholdes skriftlig afstemning på anmodning fra 5 medlemmer af foreningen.
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på de kandidater, der opstiller til valg,
og med kun med én stemme på hver kandidat. Bestyrelsen oplister de opstillede
kandidaters navne og sætter navnene lig A, B, C etc. Hvor der ved afstemning sættes
kryds i enten felt A, B, C etc. på den udleverede stemmeseddel. Stemmesedler der
afleveres i ikke hel tilstand er ugyldige.
Ifølge vedtægterne § 10 kan en stemmeberettiget parcel repræsentere i alt 5
stemmer på en generalforsamling – det vil sige et medlem kan medbringe maks. 4
gyldige fuldmagter fra andre medlemmer og vil få op til 5 stemmesedler én som
medlem og op til 4 som befuldmægtiget.
Generalforsamlingen vælger direkte formand og kasserer.
Stemmesedlen må, for at være gyldig, maksimum indeholde antal krydser lig med
det antal kandidater der er på valg. Tilsvarende afstemningsregler gælder for forslag
fra bestyrelsen/medlemmerne. Ved stemmelighed beslutter generalforsamlingen
om der skal ske omvalg eller valg kan ske ved lodtrækning.
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