
 

 

 
 
 
 
 

Generalforsamling 2020 
 

Den i Klempeposten annoncerede general-
forsamling, mandag den 30. marts 2020,  

udsættes på grund af Covid-19. 
 

Der vil senere blive udsendt dagsorden med ny dato og tid 
_________________________________________________ 

 
Bestyrelsen har vurderet og besluttet, at det, uanset at der er tale 

om et brud på vores vedtægter, ikke er forsvarligt at afholde 
generalforsamlingen som først planlagt. 

 
Bestyrelsen har i forhold til den dermed udsatte beslutning af 

budgettet for 2020 valgt, at der i forhold til alle økonomiske 
dispositioner tages udgangspunkt i budgettet for 2019. 

 
Der udsendes dog for god ordens skyld det reviderede regnskab 

for 2019 og det foreslåede budget for 2020 
samt forslag til vedtægtsændringer. 

 
Herudover er der et oplæg til en mulig foreningsaftale med FIBIA, 
som bestyrelsen har arbejdet med, og som forventeligt kan med-

føre bedre vilkår for alle (se side 3).   
 
 

OBS. Gem denne udsendelse til generalforsamlingen, idet der 
ikke medsendes revideret regnskab for 2019 og forslag til budget 

2020 i en senere udsendt indkaldelse. 
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Forslag til ændring af vedtægter 
 
 
1. I henhold til vedtægternes § 6, stk. 4, fremgår det, at: 

Foreningens formue kan af kassereren, i samråd med bestyrelsen, investeres i 
statsobligationer, med det formål at maksimere afkastet af formuen. Obligatio-
nerne indlægges i foreningens pengeinstitut til forvaltning. Der skal dog til stadig-
hed som bank- og/eller girobeholdning være mindst kr. 50.000,00 til disposition. 
 
Denne tekst foreslås af bestyrelsen ændret til, at: 
Foreningens formue kan af kassereren med bestyrelsens godkendelse investeres i 
henhold til Finanstilsynets Risikomærkning kategori GUL – aktier kan dog højst ud-
gøre 50 % – med det formål at maksimere afkastet af formuen. Investeringerne 
indlægges i foreningens pengeinstitut til forvaltning. Der skal dog til stadighed som 
bank- og/eller girobeholdning være mindst kr. 50.000,00 til disposition. 
 

2. I henhold til vedtægternes § 12, stk. 7, fremgår det, at: 
Alle honorarer til bestyrelsesmedlemmer skal holdes indenfor det af generalfor-
samlingen fastsatte budget til bestyrelsen. 
 
Dette foreslås af bestyrelsen ændret til, at: 
Alle honorarer og godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer skal holdes indenfor det 
af generalforsamlingen fastsatte budget til bestyrelsen. Honorarer og godtgørelser 
øges med 10 % fra den 1. januar 2020 og herefter med den i henhold til Danmarks 
Statistik udmeldte pristalsregulering hver den 1. januar, første gang den 1. januar 
2021. 
 

3. I henhold til vedtægternes § 17, stk. 6, fremgår det, at: 
Generalforsamlingen kan ligeledes vedtage eventuelle andre nødvendige ydelser, 
herunder eksempelvis rykkergebyr og renter af for sent indbetalt kontingent. 
 
Dette foreslås ændret til, at: 
Hvis ikke betaling sker rettidigt, pålægges der 500 kr. ved første rykker og 1.000 
kr. ved anden rykker. Beløbene øges fra den 1. januar 2021 hvert år med den i 
henhold til Danmarks Statistik udmeldte pristalsregulering. 
 

4. I henhold til vedtægternes § 3, stk. 4, er bestyrelsen forpligtet til, at: 
Håndhæve det vedtagne ordensreglement overfor medlemmerne. 
 
Dette foreslås udvidet med. 
På foreningens områder kan bestyrelsen, efter at have givet medlemmet skriftlig 
påmindelse, lade det arbejde, som medlemmet skulle have udført i henhold til or-
densreglementet, udføre for medlemmets regning. 
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Mulighed for en foreningsaftale med FIBIA. 
 
 
FIBIA har sendt brev ud til alle i vores område om, at de vil etablere fibernet i vores 
område. Der blev også afholdt et orienteringsmøde i Ejby Forsamlingshus, som 
mange medlemmer deltog i. 
 
Bestyrelsen er bekendt med, at der er flere, der blandt andet med henblik på at få 
gratis tilslutning har tilmeldt sig til FIBIA. 
 
Bestyrelsen har rettet henvendelse til FIBIA med henblik på at få afklaret, om der kan 
være fordele ved, at der laves en form for foreningsaftale med FIBIA, og hvordan det 
kan sikres, at der i forbindelse med FIBIA’s nedlæggelse af rør og kabler på vores 
veje og fællesområder ikke bliver problemer med reetablering, som medfører udgifter 
eller besvær for foreningen. 
 
Vi har haft et godt møde med FIBIA, der har fremsendt udkast til en foreningsaftale, 
der indeholder følgende to umiddelbare muligheder: 
 
1. Individuel foreningsaftale 2020 

 Installation af fiberkabel og boks i alle boliger kr. 0. 
 Minimum 60 % skal bestille et internetprodukt (bør vel kunne opnås?) 
 Vi må ikke lave andre aftaler i 5 år, men alle medlemmer kan tilmelde, afmelde 

og ændre, hvad der købes. 
 
2. Kollektiv foreningsaftale 2020 

 Installation af fiberkabel og boks i alle boliger kr. 0. 
 Alle skal af foreningen opkræves kr. 99 pr. md., som betales til Fibia. 
 Alle, der køber et produkt, får de første kr. 99 pr. måned gratis. 
 Vi må ikke lave andre aftaler i 5 år, men alle medlemmer kan tilmelde, afmelde 

og ændre, hvad der købes. 
 
I begge muligheder er der gode prisreduktioner i forhold til både de enkelte TV-pak-
ker, internethastigheder og andre forhold.  
 
Bestyrelsen har vurderet og besluttet, at der ikke på vegne af foreningen kan indgås 
en foreningsaftale med FIBIA, før dette eventuelt bliver besluttet på en generalfor-
samling. 
 
Det er foreløbigt aftalt med FIBIA, at den ellers fastsatte frist for gratis tilmelding den 
31. marts 2020 kan udsættes til den 30. april 2020, og bestyrelsen vil forsøge at få 
denne frist udsat yderligere til eksempelvis den 31. maj 2020.  
 
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge yderligere oplysninger om de fore-
liggende muligheder. 
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