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Hvalsø 21/10-2003
Til foreningens medlemmer
Hermed indkaldes til ekstraordinær laugsforsamling, der afholdes
tirsdag den 4. november 2003 kl. 19:30 i Enebærhavens fælleshus.
I forbindelse med den ordinære laugsforsamling den 28. januar 2003, blev det vedtaget, at
nedsætte et udvalg til ændring af foreningens vedtægter, specielt med henblik på, at ændre §9
vedr. bestyrelsessammensætning. Dette udvalg har nu færdiggjort sit arbejde, og resultatet
fremlægges hermed til behandling, jvf. foreningens vedtægter § 8, stk. 1 og §14.
Dagsorden
1
2

Valg af dirigent
Behandling og afstemning om forslag til vedtægtsændringer
a) ændring af §9
b) tilføjelse til §13,
se bagsiden

Eksisterende vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter :
2a) Ændring :

§9
Stk. 1. Antennelaugets ledes af en bestyrelse
Bestyrelsen består af 2 medlemmer fra hver af
de i §2 nævnte foreninger. Derudover kan andre
medlemsforeninger tildeles en bestyrelsespost,
hvis antallet af husstande er større end 34.
Bestyrelsesmedlemmerne
udpeges
af
medlemsforeningerne og skal komme fra en af
foreningens hustande. De udpegede medlemmer
skal anmeldes til lauget senest 1. marts.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituere sig selv med
formand, næstformand, kasserer og sekretær
senest 15. marts.
Både formand og kasserer skal være fra en af de
i §2 stiftende foreninger.

§9
Stk. 1. Antennelauget repræsenteres af en
bestyrelse, der på laugsforsamlingen vælges
blandt foreningens husstande. Bestyrelsen
består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig
periode.
Såfremt antallet af husstande i foreningen
overstiger 400 skal bestyrelsen bestå af 7
medlemmer.
I lige årstal vælges Formand og et (to)
bestyrelsesmedlem(mer)
I ulige årstal vælges Kasserer og to (tre)
bestyrelsesmedlemmer
Stk. 2. De i § 2 nævnte foreninger har ret til
hvert ét medlem i bestyrelsen. Såfremt ingen fra
de nævnte foreninger er villige til at modtage
valg eller foreningerne allerede er repræsenteret
i bestyrelsen, vælges bestyrelsesmedlemmerne
blandt de øvrige opstillede.
Der må maximalt være to medlemmer fra
samme forening i bestyrelsen. Hver husstand
må maximalt være repræsenteret i bestyrelsen
med én person.
Stk. 3. Hvert år vælges 2 suppleanter, der ved
ekstraordinær afgang fra bestyrelsen, indtræder i
bestyrelsen i den orden laugsforsamlingen har
valgt dem.
Endvidere vælges en intern revisor for ét år ad
gangen.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig med
næstformand, sekretær og andre funktioner
senest d.15. marts.
Eksisterende stk. 3 ændres til stk. 5
Eksisterende stk. 4 ændres til stk. 6
Ændringen foreslås for, at tilsikre, at alle
foreningens husstande har mulighed for, at
stille op til bestyrelsesvalget.
2b) Tilføjelse :
§ 13
Stk. 3.
Udskiftning af kanaler kan kun ske efter
vejledende afstemning blandt alle tilsluttede
husstande.

Tilføjelsen foreslås
eksisterende praksis.
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