Vedtægter for H. C. Andersenkvarterets Grundejerforening
§1
Foreningens navn er H.C. Andersenkvarterets Grundejerforening.
Foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser for ejere af ejendomme i H.C. Andersenkvarteret.
Foreningens hjemsted er Odense.

§2
Medlemmer af foreningen er ejere af ejendomme i Bangs Boder, Claus Bergs
Gade, Hans Jensens Stræde, Overstræde, Ramsherred, Rosengade (2015) og
Sortebrødre Torv.

§3
Foreningen har en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at tre medlemmer afgår på ulige årstal og to
medlemmer på lige årstal.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§4
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskaberne revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

§5
Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Denne indkaldes skriftligt med fjorten dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må senest otte dage før
dennes afholdelse, skriftligt indsendes til formanden.
Almindeligt flertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager
med undtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, gældsforpligtelse eller
foreningens opløsning, hvortil kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor.
Stemmer 2/3 af de fremmødte herfor uden at udgøre 2/3 af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3’s
flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.
Mødeberettiget på generalforsamlingen er foreningens medlemmer med ledsager, dog således, at der kun tildeles en stemme pr. ejendom.

Dagsorden skal indeholde:

1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

8.

Valg af revisorer

9.

Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

§6
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med otte dages
varsel, når den mener det er nødvendigt, ligesom ti medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan forlange generalforsamlingen indkaldt. Dagsorden
skal tydeligt fremgå af skrivelsen.
Bestyrelsen skal, når en sådan henvendelse foreligger, senest tre uger efter indkalde til møde med mindst otte dages varsel.

§7
Ved foreningens opløsning træffer den besluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 2015.
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