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§5.  Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den l. april med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Budget for kommende år og fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6. Valg af to revisorer, hvoraf den ene afgår efter l år 
7. Indkomne forslag.  (Flyttes til efter punkt 3 ) 
8. Evt. 
  
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel på beboerforeningens 
hjemmeside og ved opslag i Byens Vindue. 
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal indsendes til bestyrelsen 
senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Tidligst en uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer f.eks. regnskab, budget og 
skriftlige forslag afhentes hos formanden. 
Stemmeberettiget på Alling Beboerforenings generalforsamling er ethvert medlem, således med 2 
stemmer pr. husstand. 
Forhold der alene vedrører Alling Beboerhus, giver kun husets andelshavere stemmeret, således 
med 2 stemmer pr. andel. 
 

 

 

§7.  Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af formand samt 4 medlemmer. / hvoraf mindst 3 skal være andelshavere i 
Alling Beboerhus. ( Slettes ) 
Der indsættes:  
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 
den samlede bestyrelse. 
Alle skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo. 
Formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges for et 
år ad gangen. 
Såvel formands- som bestyrelsesvalg sker ved almindelig stemmeflerhed. Opnår 2 eller flere 
kandidater ens antal stemmer, foretages bundet omvalg mellem dem. Opnås igen ens antal 
stemmer afgøres valget ved almindelig lodtrækning. 
Afstemningen er skriftlig. Stemmesedlerne til bestyrelsesvalget skal, for at være gyldige, i 
prioriteret rækkefølge være påført et antal navne svarende til det antal medlemmer, der skal 
vælges. 
De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt til suppleanter i den rækkefølge 
stemmetallene angiver. Der skal vælges mindst 2 suppleanter. 
2 af bestyrelsens valgte medlemmer afgår ved l. ordinære generalforsamling og så fremdeles hvert 
år. 
Genvalg kan finde sted. 
  
For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men der hæftes 
ikke personligt for foreningens gæld. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler. 
  
Foreningens medlemmer har ret til, uden stemmeret, at deltage i bestyrelsens møder, medmindre 
et flertal af bestyrelsen ønsker et lukket møde. 
  


