Forslag til vedtægtsændringer indstillet af bestyrelsen.
Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer:
I § 19 indsættes som nyt punkt 3: "Fastsættelse af årligt vederlag til formand og
kasserer"
§ 19 vil herefter lyde som følger:
§ 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:
1. Bestyrelsens årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Fastsættelse af årligt vederlag til formand og kasserer
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleant.
Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
må fremsættes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. maj.
I § 24 indsættes som nyt punkt 4:
"Der udbetales vederlag til formanden og kasseren. Vederlaget udbetales kvartalsvis
bagud, følgende selskabets regnskabsår. Vederlaget fastsattes årligt på
generalforsamlingen."
Punkt 4 bliver herefter til punkt 5.
Til 1. punktum i det nye punkt 5 indsættes følgende: Et lønnet bestyrelsesmedlem
modtager ikke vederlag for den periode, hvor vedkommende er hindret i at varetage
sin funktion.
2. punktum i det nye punkt 5 ændres til følgende:
"Der udbetales vederlag til den konstituerede i henhold til § 24, stk. 4."
§ 24 vil herefter lyde som følger:
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formand, kasserer og 3
medlemmer vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling

for 2 år ad gangen. Efter tur afgår i lige år formand og 1 medlem og i ulige år
kasserer og 2 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og sekretær.
Stk. 3. Ved vakance indtræder suppleant indtil den førstkommende
generalforsamling, hvor nyvalg sker for den resterende del af det pågældende
medlems funktionsperiode.
Stk. 4. Der udbetales vederlag til formanden og kasseren. Vederlaget udbetales
kvartalsvis bagud, følgende selskabets regnskabsår. Vederlaget fastsattes årligt på
generalforsamlingen.
Stk. 5. Er et lønnet bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller anden uforudset
hændelse hindret i at varetage sin funktion, konstituerer bestyrelsen et andet
bestyrelsesmedlem i stillingen indtil førstkommende generalforsamling. Et lønnet
bestyrelsesmedlem modtager ikke vederlag for den periode, hvor vedkommende er
hindret i at varetage sin funktion.
Der udbetales vederlag til den konstituerede i henhold til § 24, stk. 4. Der udbetales kun
vederlag for den periode hvor den konstituerede har varetaget sin funktion.

