VEDTÆGTER
FOR
G

RUNDEJERFOREN I N6TIq "FO6EDI{ARKEN"

§

1.

Foreningens navn er gn:ndejerforeningen'TF0GEISIAÅ,IGN'
Foreningen"s hjemsted er SansØ Korrrnune.
Foreningen er stiftet med det formål, at yaretage de ft11es
interesser for a}le ejendoarne beliggende i det område, d€r
kaldes "F0GXNIARI§Y', oB som er ofifattet af beboere med Foetadresse LUPINVEJ og

FOSEItllrEI.

er at sØrge for:
a. Vedligeholdelse af vejene indenfor området og af ad. gangsvejen nod øst ti1 offentlig vej_.
b. Vederlagsfri overtagelse af det fa11es opholdsareal
samt hele vejarealet, hen-rnder adgangsrejen nnd dst
ti1 d,en offentlige vej

Foreningens formå1

c. Varetagelse af grwrdejernes

f,æ1Les

interesser i6rrigt-

§ z'

Enhverejer af de nærnte ejendornme, el1er ejere af ejendomne
udstyi(ket fra 13i a - 133 a og 1S4 b er forpligtet ti1 at
rrære rnedlemner af gn:ndejerforeningen, såfrent oprindeligt
skØde giver udtryk herfor. såfremt medlemsskab i]fte er .tmmgetr
er det imldlertidigt neget Ønslarsdigt,'et andre ejere tiislutter sig gn:ndejerforeningen af hensyn ti1 de i § 1 rævirte
ft11es interesser, som pålnriler det sanrlede omrMe.
I'ledlenrnerne bi<lrager

ti1

for

foreningen forbrn&re og nødstors ;,ipartcr for hver ejer, uanset

d.e

vendige :.:rigifter nerr lige
areal og facadelaa'igde.
Det skal dog tilfØjes, at udgifter der er forburrdet med udbedring af vej og kloakanlæg, skal betales.pr" parcel.
ved ew. ærdring af vandforsyniag skal den forbmdne udgift

betales

pr. aftager.
§3,

§ 4.
§tSrrelsen af det år1ige koocingent - saet ridspunkrer for
dets becaliag - fastsæt,tes på fo.reningens ordinære generalforsamling.

I løbe! af året

kan bidraget forhsjes, såfremt derte besluttes på ea ekstra ordinær generalforsamling.
De nærmere bestenrrqelser oa kontingeutbetaliag - herunder osr
strafrenter i tilfælde af fcr sen betaliag - få§tsættes af
bes

tyrel s en.
§ s.

I tilfælde af ejerskifte hæfter såve1 den ridli&ere,i-soro.
den'nye'ejer af ejendoumen for betai.ing af ethvert på overdragelsestidspunktet skyldigt kor-rtingentbidrag, uanset hvad.
fid det vedr$rer - ag refusion mellen part,erne er foreaingeu
,

uVedkOnrmende.

§ 6'

.

Generalforsamliagen er foreniagens hpjeste myndighed
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år om lordagen
efter St. Bededag - dog afholdes den stiftende generalforsamliag
pinselsrdag T976. Såvel den ordinære - sora en ekstra ordinsr
generalforsamling skal altid indkald.es mindsE 3 uger før.
Ekstraordiner generalforsamlin8 kan finde sted på ørske af bes::Ife-lsra eller når ui.ndst 2A7" af forenicgeas rnedlemer hsr Ire§-'
sai skriftlig begæriag herou, ued, angivelse af , hvac-I" der: dnskes
behandlet.
Herefter er beslyrelsen forpligtet til at afhoLde denne inden
6 uger efter den skriftlige begæring. er modtaget.
Såvel den ordinære generalforsam}iag som den ekstraordinære genetalforsamling, afholdes inden for Samsg Kornqrne,
§orslag som 6nskes behandLet på generaLforsanlingeu skaL være
fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 14 dage fgr generaLf orsaulingens afholdelse .

På dea otdinæte genetalforsåo1ing

a.
b.
c.
d.

skal fotetages f6lgeade:

valg af dirigent
bestyrelsens beretning
freulæggelse af det reviderede regnskab
fastsættelse af :nedlemskontirgent for det
kormende år

e. forsLag fra bestyrelsen eller nedlerrmerrre
2 medi'emraet i ulige-år
f . valg af bestyrelse:
3 medleaoer i tige år
g. valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

h. valg af revisor

i ulige år
i lige år
I].ge ar
ulige år
6-

og revisorsuppleant

i.

1
1

eventuelE

Generalforsamlingel er beslutningsdygtig uansec antallec af
m$dEe medlermer, og afggrelses træffes i a1le spgrgsmåL ved
s.irpel s teumef lerhed.

§ 7.
Bestyrelsen består af 5 medleurtrer, der vælges af general.forsa.mlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan fiude sted.
Bestyrelsen konstituer€r sig ned formand, næstforøand og evt.
kasserer og fasEsætter selv sin forretningsorden,-Bestyrelseus
besLutning træffes ved steumeflerhed. I tilfæ1de af stenmelighed
er formandens eller i. tilfælde af hans forfald næstformandens stesr-.
me afg4'renCe.

Bestyrel"sen, der er bereleiget ti1 at antage lønnec cedhjælp
eller til at ldnne et af dets medletrmer, hvis detce påtager
sig stgrre adninistrative opgaver - varetåger den daglige 1edeLse og er beuyndiget ti1 at foretage enhver tiL opfyldelse af
foreningens foruål ngdvendig disposition. Bestyrelsen kaa dog
ikke uden en generalforsaolings godkendelse optage 1ån.
Foreningen tegnes at bestyrelsens fomand eller næsEforoand i
foibinaelse med et bestyrelsesuedlem - ved optågelse af lån dog
af den saulede bestyrelse og kun mod forevisning af en af diriBeotert attesteret udskrift af generalforsamlingsprotokollen ved-

§ E.

loræiagena regnskabsår lober fra generalforsaDiing til generalforsa*1iog - fsrste gang fra dea 5 '6'L975 tiL 6 '5'L977 '
Der reviderede regaskab skal forelagges på den årlige geueralforsrmll.ing - og vse reyideret af dea af generalforsanliageir

valgte revisor.
§ 9.
,

i[odriug af disse vedtægter kan krm ske ved skriftlig urafster
niagrogd,erkrarrestiLgTLdigbeslutni:rg'atmiadsthaLvd'e1en
af åe sremeberettigede nedle'mner stel&er for forslagetr'-

Så1eåes ved.taget på deo

stiftende general-

forso-liag dea 5. jtni 1976'
Flinchts §ote1, Tranebjerg'
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