Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Bcc:

Uli Bauer kubauer@mail.dk
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - virtuel - p.g.a. vedtægtsændringer
16. maj 2020 kl. 13.40
Hans Ulrich Bauer ulibauer@icloud.com
Hans Ulrich Bauer kubauer@mail.dk
Til offentliggørelse...
Start på videresendt besked:
Fra: Hans Ulrich Bauer <kubauer@mail.dk>
Emne: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - virtuel - p.g.a. vedtægtsændringer
Dato: 29. marts 2020 kl. 10.59.33 CEST
Til: Hans Ulrich Bauer <ulibauer@icloud.com>
Cc: Hans Ulrich Bauer <kubauer@mail.dk>, Maria Petersen <agreatdane2@gmail.com>

Kære / ærede medlemmer,

et medlem i vor kreds, som er jurist og til daglig arbejder med foreningsjura, kontaktede mig i går middag vedrørende den
juridiske side af sagen, som han forventede at kunne give foreningen kvaler på et senere tidspunkt.
Han fremsendte derefter en tekst, som bestyrelsen har godkendt, og som her kopieres ind i dens fulde længde:

quote
Jeg skriver til jer, fordi jeg er lidt bekymret for at jeres procedure for vedtagelsen af vedtægtsændringerne kan falde nogen
(IKKE mig) for brystet - eller blive »underkendt« fx af Lokale- og Anlægsfonden (der formodentlig sikrer sig, at ansøgende
foreningers vedtægter er »formelt korrekte«).

Og det ville bare være super ærgerligt at få et afsag på det grundlag!

Min bekymring skyldes, at jeg læser jeres mail med den professionelle jurists briller. Derfor vil jeg bede jer overveje, om I evt.
kan bruge nedenstående tekstudkast med det formål, at vedtægtsændringerne gøres mere »robuste«.

Uddybning vedrørende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Vi har i går udsendt en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Målet er at få ændret vores vedtægter hurtigst muligt,
så vi kan komme videre i arbejdet med at søge om midler til foreningens byggeprojekt på Langebro.

Ved nærmere eftertanke vil vi gerne præcisere, at Bestyrelsen - pga. det aktuelle forbud mod at samles mere end 10
personer - ser sig nødsaget til at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling »digitalt med skriftlig afstemning«, uden
at vi er i stand til følge de nuværende vedtægters bestemmelser om vedtægtsændringer fuldt ud.

Vores vedtægter gør det efter bestyrelsen opfattelse muligt at holde en internetbaseret generalforsamling med klart
definerede afstemningstemaer i en nødsituation som COVID-19 krisen med et delvist forsamlingsforbud.

Vores opfattelse baserer sig på,
at Bestyrelsen på forhånd har begæret skriftlig afstemning af samtlige temaer på den ekstraordinære generalforsamling, jfr.
vedtægternes § 5
at vi snarest efter ophævelsen af det delvise forsamlingsforbud indkalder til den fysiske, ekstraordinære generalforsamling,
der skal bekræfte vedtægtsændringerne, så vi handler i overensstemmelse med vedtægternes § 11, stk. 1, nr. 2.

Bestyrelsen vælger altså af nød ovenstående digitale og skriftlige procedure.
Men for god ordens skyld:
Hvis nogen af jer har indsigelser mod vores nødprocedure, så beder vi jer sende en mail herom til Uli på
kubauer@mail.dk, eller alternativ
sekretar@havbad.dk

sekretar@havbad.dk
senest fredag den 10. april 2020 kl. 12.00.

Afstemningen vil blive gjort op således, at vi i videst muligt omfang følger vedtægternes § 11, der lyder således:
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de
fremmødte har stemt for forslaget.
Vi vil regne antal fremmødte som lig med antallet af afgivne stemmer - og derfor vil vi også beregne 2/3 ud af antallet af
afgivne stemmer.

Og af samme grund trækker vi formuleringen om passiv accept tilbage.

Samtidig vil vi opfordre jer alle til at afgive jeres stemme pr. mail til Uli på
kubauer@mail.dk eller alternativ
sekretar@havbad.dk
senest fredag den 10. april 2020 kl. 12.00.

unquote

Som nævnt har bestyrelsen tiltrådt ovennævnte i fuld omfang - i bedes derfor give jeres mening til kende, hvis dette ikke
allerede er sket.

Efterfølgende fandt undertegnede ud af at afslutningssætningerne i ændringsforslag a, som ses nedenunder sammen med de
gældende vedtægter, i k k e var fyldestgørende.

Sammen med vort jurist-medlem fandt vi frem til en ny formulering, der indeholder både den korrekte dato og nævner de
samme fakta om nødprocedure som nævnt ovenfor.

Alle øvrige detaljer er uforandret.

Den nye udgave er vedlagt denne e-mail som pdf.file sammen med de gældende vedtægter og den såkaldte a-udgave.

Bestyrelsen skal på dette sted takke vore medlemmer Per Korup-Lauridsen (jura) og John Hunderup (web) for deres
medarbejde og indspark.

I ønskes alle en God Søndag

Med venlig hilsen

Uli
alias

Hans Ulrich Bauer
sekretær & kasserer
Foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad
CVR 40163549
Nordre Strandvej 148 a
3140 Ålsgårde
T: +45 20 87 35 17
mailto: sekretar@havbad.dk
mailto: kasserer@havbad.dk
MobilePay 72 70 43
Spar Nord 9056 1580 111374

Start på videresendt besked:
Fra: Hans Ulrich Bauer <kubauer@mail.dk>
Emne: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - virtuel - p.g.a. vedtægtsændringer
Dato: 28. marts 2020 kl. 10.01.01 CET
Til: Hans Ulrich Bauer <ulibauer@icloud.com>
Cc: Hans Ulrich Bauer <ulibauer@icloud.com>

Kære/ærede medlemmer:

I henhold til vedtægterne skal foreningen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse søndag, den 12. april
2020 kl.. 12:00.
Eneste punkt på dagsordenen:
Ændring af vedtægternes paragraf 02 stk. 1 - FORMÅL - ændring af vedtægternes paragraf 08 stk. 1 - DAGLIG LEDELSE samt
ændring af vedtægternes paragraf 12 stk. 6 - FORENINGENS OPLØSNING.
Til orientering vedlægges de nuværende vedtægter 110119.Vedtægter.ÅHH.docx, og de tilpassede vedtægter
110119a.vedt.ÅHH.docx

110119.Vedtægt
er ÅHH.docx

110119.a.vedt.Å
HH.docx

200410.AAHH.v
edt^.pdf
Begrundelsen herfor er Lokale-og Anlægsfondens krav - som genfindes i andre fondes krav til foreninger af vor type - til
foreningens vedtægter for at kunne yde støtte på op til DKK 200.000.- til foreningens byggeprojekt.
I detaljer:
Paragraf 02 stk. 1: Tilføjet i linje 2 efter “fælles“: kulturelle, idræts, frilufts- og fritidsaktiviteter
Paragraf 08 stk. 1: Tilføjet i linje efter “5 medlemmer valgt: demokratisk
Paragraf 12 stk. 6: Tilføjet i linie 1 efter Helsingør Kommune: , der skal bruge samme udelukkende til sociale og/eller
almennyttige formål.

Da en egentlig generalforsamling for tiden ikke kan gennemføres p.g.a. Corona-situationen, opfordres alle medlemmer om at
fremsende deres evn stillingtagen uden ophold - dog senest fredag den 10. april 2020 kl. 12.00.

OBS: En manglende stillingtagen vil blive betragtet som en stiltiende accept af de foreslåede ændringer.
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