
§ 3 Medlemmer.

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Den der har 
tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til 
at varetage sine interesser i selskabets og selskabets bestyrelse. Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man 
automatisk af bestyrelsen. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt. 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre 
andet er tinglyst på ejendommen.

§ 8 Ændres til § 7 med følgende tekst.  

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni ___   måned.____

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 4 ugers varsel

ved særskilt meddelelse til hvert medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for af kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 3 uger

før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst ___5% _______ af medlemmerne

Fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den

Skriftlige begæring, og dagsorden skak udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger 
indføres i referat, der underskrives af dirigenten

§ 12 Ændres til §11 med følgende tekst. Selskabets regnskabsår fra den 1. januar ___ til den ___ 31 december ______.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til

medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor. 


