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4. Behandling af indkomne
forslag
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Nuværende vedtægter (ren redaktionelt tilretning)
Paragraf 4 stk. 4.4
• Som andelshaver kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med
tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (1) er med medlem af …
Ændres til.
•

Som andelshaver kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med
tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (1) er medlem af …

Nuværende vedtægter
Paragraf 8
•
•

•
•
•

8.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i
Sønderborg Kommune hvert år senest den 31. januar, første gang den 31. januar
2015.
8.2 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag på
selskabets hjemmeside, på havnekontoret, ved annoncering i lokalavis for
Sønderborg området og ved e-mail til hver enkelt andelshaver. Det påhviler den
enkelte andelshaver at holde sin e-mail-adresse opdateret hos selskabet
(havnekontoret).
8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes
behandlet af generalforsamlingen.
8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen
fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. december.
8.5 Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag
til drifts-, likviditets- og anlægsbudget for det næste år skal være tilgængeligt for
andelshavere på a.m.b.a.'s hjemmeside senest 8 dage forud for
generalforsamlingen.

Forslag til ændring
Paragraf 8
•
•

•
•
•

8.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i
Sønderborg Kommune hvert år senest den 31. januar, første gang den 31. januar
2015.
8.2 Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag på
selskabets hjemmeside, på havnekontoret og ved e-mail til hver enkelt
andelshaver. Det påhviler den enkelte andelshaver at holde sin e-mail-adresse
opdateret hos selskabet (havnekontoret).
8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes
behandlet af generalforsamlingen.
8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen
fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. december.
8.5 Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag
til drifts-, likviditets- og anlægsbudget for det næste år skal være tilgængeligt for
andelshavere på a.m.b.a.'s hjemmeside senest 8 dage forud for
generalforsamlingen.

