Til medlemmerne af Grundejerforeningen Aagesdal til godkendelse på
generalforsamlingen den 20. marts 2018
Forslag til ændring af vedtægter.
Begrundelse for ændringen.
I disse moderne digitale tider har Danske Bank meddelt os, at det ikke er længere er muligt at have to til at
godkende betalinger i deres netbank.
Det er et krav fra Danske Bank for at vedblive at være kunde, at vi ændre § 8 stk. 9. Kravet om ændringen
begrundes med at, Danske Bank vi ikke som forening kan overholde vedtægten, da betaling via netbank kun
kræver en adgangskode. Som alle nok ved, er der ikke andre muligheder end betalinger via netbank i disse
tider. Hvis vi ikke ændre paragraffen vil det ikke være muligt at have nogen bankforbindelse og det vil ikke
stå mål med vore andre paragraffer - bl.a. om betaling af kontingent og disponible formue.
I den aftale vi har lavet med Danske Bank, er kassereren den eneste der kan overføre og betale regninger.
Formanden har adgang til at se kontoen, men kan ikke disponere. Således er der to der kan se kontoen og
bevægelserne.
Større regninger over kr. 5.000 skal dog godkendes af formanden og kassereren i forening - ved at bilaget er
signeret af begge og kan fremvises på forlangende på generalforsamlingen. Men for at kunne fungere i
banksystemet er det således kun kassereren der fortager betalingen.

Bestyrelsen foreslår derfor at §8 stk. 9 ændret til
Der står i vores vedtægter § 8 stk. 9:
§8 stk. 9 Den kontante beholdning må ikke overstige 2.500 kr. Yderligere beholdning indsættes efter
bestyrelsens valg i bank eller på girokonto. Dispositioner over 5.000 kr. sker ved formand og kasserer i
fællesskab.
Teksten foreslås ændret til :
§8 stk. 9 Den kontante beholdning må ikke overstige 2.500 kr. Yderligere beholdning indsættes efter
bestyrelsens valg i bank. Betalinger af regninger og overførsler sker via netbank af kassereren.

