I forlængelse af den debat vi havde sidste år på generalforsamlingen, omkring fortolkningen af vedtægt
§ 12 litra E:
Både, campingvogne, containere o.l. må kun hensæ es midler dig på grunden.
Da var der blandt de fremmødte forskellige meninger om hvordan ”midler dig” skulle fortolkes.
Foreningen ville på førstkommende bestyrelsesmøde forsøge at komme med en fortolkning af vedtægten:
E erskri et blev såmænd det samme, kunne man e erfølgende i referatet af generalforsamlingen læse.
Både, campingvogne, containere o.l. må kun hensæ es midler dig på grunden.
At man må hens lle ng midler dig på grunden, er jo meget rela vt og giver ikke et konkret svar på
dslængden.
Paragrafer skal være klare og præcise og bør ikke kunne grundlag for tvivlsspørgsmål, derfor
ønsker jeg at komme med forslag l ændring af vedtægt § 12 litra E:
Den nuværende tekst lyder:
Både, campingvogne, containere o.l. må kun hensæ es midler dig på grunden.

Forslag l ny tekst i § 12 litra E
Både, campingvogne, containere o.l. må kun hensæ es på grunden i max. 14 dage
-----------Min begrundelse for forslaget er, at jeg frygter det vil danne præcedens hvis hus/grundejere begynder at
ops lle campingvogne hele sommeren, for at få ekstra sovepladser. Vores dejlige område er et
”sommerhusområde” og skal ikke skæmmes af campingvogne. Vi risikerer at der bliver ops llet
campingvogne der vil fremstå meget synligt for området og det vil ingen jo synes er særlig kønt.
Campingvogne hører ikke l i et sommerhusområde, men på en campingplads, og vi har to udmærkede
pladser lige i nærheden.
Som alterna v forslag l ekstra sovepladser, vil jeg anbefale at opsæ e shelter, eller bygge et mindre
anneks. Det vil se pænt ud og falde naturlig ind i området
Jeg håber generalforsamlingen vil tage godt imod mit forslag, og glæder mig l at det bliver stemt igennem.
Jeg har desværre ikke mulighed for selv at deltage i år.
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Med venlig hilsen
Claus Frederiksen, Lærkemose 140
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Forslag l vedtægtsændring på generalforsamlingen d. 18.6.2022

