
BILAG til Ældrerådssag nr. 19, 4. september 2017 
– henvendelse fra Bakkebo’s centerråd vedr. vedtægtsændring/tegningsregel 
 
Fra:Linda Andersen <lia4@hotmail.dk> 
Til: "loteg@gribskov.dk" <loteg@gribskov.dk>, 
Cc: Gitte Andersen <gitte.andersen@aleris.dk> 
Dato: 24-05-2017 15:48 
Emne: Bakkebo's Centerråd / bankens skærpede krav til foreninger 
 
Kære Lone Teglbjærg 
 
Bakkebo's Centerråd har efter det seneste valg blandt andet fået ny formand, næstformand og kasser, hvoraf jeg er 
den nye kasser. I den forbindelse har jeg kontaktet Nordea (hvor Centerrådet har deres konto) med henblik på, at få 
netadgang til kontoen + et visa/debet kort. 
Vi er "havnet" midt i nye skærpede lovkrav til foreninger - se venligst nedenstående mail fra banken og de vedhæftede 
bilag. 
For at foreningen kan fungere er der behov for et tillæg til de nuværende vedtægter, således at formand og 
næstformand kan blive tegningsberettiget. 
Det er uoverskueligt at hele bestyrelsen skal legitimeres og underskrive når ændringer opstår. 
Bestyrelsen består jo også af beboer, som antageligt hverken har gyldigt kørekort eller pas ? 
Vi har derfor brug for din hjælp til en vedtægts ændring/tillæg til de nuværende vedtægter. De nye lovkrav gælder alle 
foreninger, hvilket betyder at det også er gældende for de øvrige foreninger i kommunen. 
Måske er Bakkebo de første der har behov for at lave om på personsammensætningen, og dermed de første der bliver 
"ramt" af de nye skærpede krav ? 

Med venlig hilsen 
Linda Andersen 
Kasser i Bakkebo's Centerråd 
 
 
Fra: ulla.mortensen@nordea.dk <ulla.mortensen@nordea.dk> 
Sendt: 15. maj 2017 13:02 
Til: lia4@hotmail.dk 
Emne: Bakkebo (4340941743) 
 
Hej Linda 
Som aftalt pr. telefon mangler vi følgende informationer: 
*Referat der er underskrevet af dirigenten Lene Drist-Jensen 
*Vedtægter der er underskrevet af den samlede bestyrelse (lav evt. tillæg til jeres vedtægter med 
tegningsregel samt regel om hvem der kan gives fuldmagt til, dette tillæg skal underskrives af den 
samlede bestyrelse ) 
*Vedlagte bestyrelsesliste bedes udfyldt 
*Fuldmagt til onlineaftale bedes udfyldt, skal underskrives af de nye tegningsberettiget eller hele 
bestyrelsen 
*Fuldmagt til Linda og Anitta skal underskrives af fuldmagthaver samt de nye tegningsberettiget eller hele 
Bestyrelsen 
 
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte. 
 
Venlig hilsen 
Ulla Mortensen 
Nordea | Serviceteam Sjælland Øst & Nord 
Skriv til mig: Slotsgade 44 
3400 Hillerød 
Tlf: 70333333 
E-mail: fp1308@nordea.dk <mailto:fp1308@nordea.dk> 
Web: nordea.dk <http://www.nordea.dk/> 


