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Ord. generalforsamling 19. november 2019 

Forslag fra bestyrelsen 
 
Forslag: 

 

Ændring af vedtægternes §7. 

 
§7, gammel tekst: 

 

§7, ny tekst: 

 

Bestyrelse 

§7 
 
 
 

Større arbejder, som bestyrelsen agter udført, 
skal efter licitation forelægges 
generalforsamlingen, og på indkaldelsen til 
denne, skal det være specificeret ud som et 
punkt på dagsordenen. 
 

 
Beslutninger om større arbejder kan kun 
vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
 

Mindre arbejder kan bestyrelsen lade udføre 
med behørig hensyntagen til foreningens 
økonomi. 

 
Større arbejder defineres som arbejder til en 
samlet værdi (arbejdsløn, materialer og moms) 
overstigende 50% af foreningens årligt 
udskrevne kontingent. 
 
 

Andre arbejder er herefter at betragte som 
mindre arbejder. 

Budgetterede/ikke-budgetterede 

arbejder(/investeringer) – Bestyrelsens 
mandat 
§7 
 

Definitioner: 
1. Budgetterede arbejder(/investeringer) 

omfatter løbende vedligehold af 
fællesarealer og installationer mv., og som 
afholdes i fællesskab af foreningen. 

2. Ikke-budgetterede arbejder(/investeringer) 

omfatter nødvendigt løbende vedligehold af 
fællesarealer og installationer mv., og som 
afholdes i fællesskab af foreningen. 
Bestyrelsens må efter skøn udføre 

arbejdet(/investeringen) omgående. 
3. Større arbejder defineres som arbejder til 

en samlet værdi (arbejdsløn, materialer og 

moms) overstigende 50% af foreningens 
årligt udskrevne kontingent.  

 
Bestyrelsens mandat: 
A. Større budgetterede arbejder, som 

bestyrelsen agter udført, skal efter 
licitation forelægges generalforsamlingen, 

og på indkaldelsen til denne, skal det være 
specificeret ud som et punkt på 
dagsordenen. Beslutninger om større 
arbejder kan kun vedtages med mindst 2/3 

flertal af de afgivne stemmer. 
B. Større, men ikke-budgetterede 

arbejder(/investeringer), som bestyrelsen 
skønner må udføres omgående, kan efter 
licitation igangsættes, dog med behørig 
hensyntagen til foreningens økonomi. 

C. Mindre arbejder kan bestyrelsen lade 
udføre med behørig hensyntagen til 
foreningens økonomi. 

 
Begrundelse: 

 

§7 omhandler og regulerer begrebet ”større, og budgetterede arbejder”, hvor større 

arbejder defineres som et beløb overstigende 50% af det årligt udskrevne kontingent.  

 

Bestyrelsen kan i visse tilfælde se sig nødsaget til at igangsætte et ikke-budgetteret 

arbejde hvor den samlede omkostning netop overstiger halvdelen af kontingentet. 

Såfremt dette arbejde uden videre igangsættes forbryder bestyrelsen sig i dag mod 

vedtægternes §7. 


