
FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 2022 
 
 
Forslagsstiller 
Bestyrelsen 
 
 
 
 

 
Forslag 

 
Nye opdaterede vedtægter, ordensregler og prisblad. 
Igennem de seneste år, har bestyrelsen oplevet, at der har været forhold, som 
ikke har været omfattet af nuværende vedtægter.  
 
Bestyrelsen undersøgte muligheden for at optage et lån til finansiering af 
vandmålerprojektet i 2020, men blev afvist af flere realkreditinstitutter, fordi 
vores vedtægter ikke var tilstrækkelige. 
 
Vi ønsker at præcisere, hvilke rettigheder og forpligtelser man har som medlem 
af foreningen, samt hvad konsekvensen er, hvis man eksempelvis skaber 
utryghed eller udøver hærværk mod foreningens ejendom. 
 
Selvom de nye vedtægter har en anden opbygning end de nuværende vedtægter, 
er størstedelen af bestemmelser herfra videreført.  
 
Formålet er at skabe et nyt sæt vedtægter, der fremtidssikrer foreningen og 
opfylder de krav, der stilles fra eksterne samarbejdspartnere, men også et sæt 
vedtægter, der klart beskriver, hvilke rettigheder og forpligtelser man har som 
medlem af P/F Maglebylund. 
 
Ordensreglerne er efter anbefaling taget ud af vedtægterne og fremsættes som 
et selvstændigt forslag til godkendelse. 
 
Endelig er der udarbejdet et prisblad, hvor de gebyrer der skal betales til 
foreningen fremgår. Her fremgår beløbet for kontingent til foreningen, gebyr for 
huskøb/indmeldelse, håndtering af byggesager og leje af nyttehaver og 
Fælleshus. Alle gebyrer fastsættes af generalforsamlingen. 

 
 
Hvordan vil du 
kategorisere dit 
forslag? 

    
☐Ændring til Lokalplan 19A 

☒Vedtægtsændring 

☒Ny/ændring af ordensregler 

☐Opgave til frivilligarbejdsdagen 

☐Anskaffelse 

☐Serviceydelse 

☐Andet – beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
 



 
Hvad vil det 
koste? 

    
☒Et engangsbeløb på kr. 20.000 kr. tages over driften. 

☐Abonnement kr. Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

☐Det vil koste for hvert medlem kr. Klik eller tryk her for at skrive 
tekst. 
☐Kan gennemføres uden beregning! 
 

 
Hvor lang tid vil 
det tage at 
gennemføre? 
 

 
Implementeres og vil være gældende umiddelbart efter Generalforsamling 2022. 

 
Hvordan tænker 
du, at det skal 
gennemføres? 

 
Der er afholdt orienterings- og debatmøde om de nye vedtægter den 26. februar 
forud for afholdelse af generalforsamling 2022. 
 
 
 

 


