
Bilag til Generalforsamlingen i Granly 20/3-2019 

 

BILAG 1: 

Motivation: 

Bestyrelsen ønsker at gøre kommunikationen til medlemmer digital især i forbindelse med 

generalforsamling og andre årlige tilbagevendende arrangementer. Idet det antages at alle husstande har 

en email, der tjekkes regelmæssigt, ønsker vi at bruge email til kommunikation, fremfor at omdele papir-

baserede informationer eller anvende sociale medier. 

Da det trods mange års gentage opfordringer ikke er lykkes af frivillighedens vej at få oplyst email-adresser 

fra alle medlemmer, ser vi det nødvendigt at få det indskrevet i vedtægterne som værende obligatorisk. 

Email-adresserne vil blive opbevaret og anvendt i henhold til gældende lovgivning, og vil ikke kunne ses af 

modtagerne, når der sendes informationer ud. 

 

 
Nuværende §2: 
 
§2. Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af følgende parceller:  
Matr.nr.: 12 dz, 12 dæ, 12 dø, 12 ea, 12 eb, 12 ec, 12 ed, 12 ee, 12 ef, 12 eg, 12 eh, 12 ei, 12 ek, 12 el, 12 
em, 12 en, 12 eo, 12 ep, 12 eq, 12 er, 12 es, 12 et, 12 eu, 12 ev, 12 ex, 12 ey, 12 fl, 12 fm, 12 fn, 12 fo, 12 
fp, 12 fq, 12 fr, 12 fs, 12 ft, 12 fu, 12 fv, 12 fx, 12 fy, 12 fz, 12 fæ, 12 fø, 12 ga, 12 gb, af BAGSVÆRD BY OG 
SOGN 
 

 
Ny §2 (det nye står med rødt): 
 
§2. Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af følgende parceller:  
Matr.nr.: 12 dz, 12 dæ, 12 dø, 12 ea, 12 eb, 12 ec, 12 ed, 12 ee, 12 ef, 12 eg, 12 eh, 12 ei, 12 ek, 12 el, 12 
em, 12 en, 12 eo, 12 ep, 12 eq, 12 er, 12 es, 12 et, 12 eu, 12 ev, 12 ex, 12 ey, 12 fl, 12 fm, 12 fn, 12 fo, 12 
fp, 12 fq, 12 fr, 12 fs, 12 ft, 12 fu, 12 fv, 12 fx, 12 fy, 12 fz, 12 fæ, 12 fø, 12 ga, 12 gb, af BAGSVÆRD BY OG 
SOGN 
 
Medlemmerne har pligt til at oplyse til bestyrelsen en privat email-adresse pr. husstand, der kan 
anvendes af foreningen til udsendelse af informationer i forbindelse med generalforsamlinger, møder, 
arrangementer m.v. til medlemmerne. 
 
Emails modtaget på den oplyste email-adresse har retsvirkning i forhold til foreningens vedtægter og 
antages læst inden for rimelig tid. Email-adresserne opbevares af foreningen på betryggende vis i 
henhold til gældende lovgivning og videregives ikke til øvrige medlemmer eller tredjepart uden 
samtykke. Email-adresserne skal oplyses til det af bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem. 
 

 

Bestyrelsen, marts 2019 


