
Grundejerforeningen Slagkrogen
Ekstraordinær generalforsamling, mandag den 27. marts kl. 19.00 i Hus 88

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forslag til nye vedtægter for G/F Slagkrogen 2018
3. Eventuelt (forslag til afstemning kan ikke fremsættes her).

P.b.v. Leo K. Pedersen

Bilag: Vedtægter 2018
           Vedtægter 1998

1. Peter Hagen-Sørensen, nr. 45 blev valgt.
2. Ib Ketelsen, nr. 26 fremlægger forslag han er kommet med ang. skatteregler i forbindelse med 

aflønning af bestyrelsesmedlemmer i stedet for kontingentfritagelse (omkostningsgodtgørelse).

Forslag fra Ib Ketelsen, nr. 26 til ny § 8, stk. 4:

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen kan beslutte at udbetale godtgørelse til dækning af bestyrelsesmedlemmernes 
udgifter efter Skatterådets regler om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede 
bestyrelsesmedlemmer, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.
Godtgørelsen skal fremgå særskilt af de årlige budgetter og regnskaber.

Leo K. Pedersen, nr. 96: Det betyder at man kun kan modtage max 1.400 kr. om året og 
samtidig modtage kompensation for udlæg. Det vil betyde at bestyrelsen igen kan bevillige sig 
selv ydelser, efter vores forslag ville man ikke kunne få mere end kontingentfritagelse, ingen 
bestyrelsesbevillinger.

Forslag Ib Ketelsen, nr. 26 til ændring af §10:

I 2. linje erstattes ordene ''….....om lovændringer gældende regler'' til ''i § 6, stk. 2 gældende 
regler''.

Leo, nr. 96: Vi var i bestyrelsen ikke bekendt med skattereglerne.
Ib Ketelsen's forslag er en kommentar, så vedtægter skal ikke godkendes, men de skal have en 
tur mere i vridemaskinen.
Ib Ketelsen, nr. 26: Omkostningsgodtgørelse er ikke skattepligtig, det er kontingentfritagelse 
derimod.
Hvis de nye vedtægter godkendes, skal de sendes til kommunen, som så skal godkende eller 
forkaste dem.

Der var yderligere en del debat.

Vi gik derefter over til afstemning ved håndsrækning, men det var tæt, så vi blev enige om 
skriftlig afstemning. Vi var 21 husstande repræsenteret og resultatet blev JA: 8 NEJ:13.
Så bestyrelsens nye vedtægter blev forkastet, men ikke skrottet, der skal arbejdes videre med 
vedtægterne til næste generalforsamling i 2018. (Ib's forslag + mindre justeringer).

3. Ib Ketelsen, nr. 26: Jeg vil gerne rose bestyrelsen for budgettet og Facebook gruppen.
Ib Ketelsen, nr. 26, Johnny Balsby, nr. 12 tilbød at være behjælpelig med udformning af 
vedtægterne.


