
VEDTAGTER

FOR
GRUNDEJERFORENINGEN STORPARCEL 6 AF ARBEKGARD

Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted.

S 1' Foreningens navn er "Grundejerforeningen Storparcel 6 af @rbekg1rd,,
stk. 2. Foreningens hjemsted er Horshorm kommune.

Kapitel 2.

s2.

s3.

stk. 2
stk. 3.

s4.

Foreningens omrAde og medlemskreds.

Foreningens geografiske omrAde er identisk med delomrAdet storparcel 6 ilokalplan 74 "@rbekgdrd - Mariehoj".

Grundejerforeningens medlemmer er de ti l  enhver tid varende ejere af
ejendomme, som er beriggende inden for foreningens omr6de.

Foreningens generalforsamling kan, efter samme regler som gelder for
vedtegtsendringer, traffe beslutning om, at foreninlens omrade skal
udvides, siledes at ejere af ejendomme, dJ liggerui"n for foreningens
omrade, men som granser tiL dette, kan optagEi som medlemmer af
foreningen, og at grundejerforeningen stai strjtte sig sammen med en ellerflere bestdende g ru ndejerforen in ger fo r tilg renr"ni" om rader.
Generalforsamlingens beslutning kraver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Hvis ejendomme, hvorpa der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at v2gre
medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens omrdde, skal ets6ledes opndet medremskab vare bindende for de fremtidige ejere af depigeldende ejendomme, hvorfor der skar ske tingrysning ai
servitutbestemmelse herom.
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Kapitel 3. Foreningens formirl og opgaver.

S 5. Grundejerforeningen skal overtage ejendomsretten til fellesarealer inden for
storparcellen senest efter pAkrav fra Horsholm kommune.

Stk. 2. Grundejerforeningen forestAr drift og vedligeholdelse af fallesanleg og
fellesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og
indtrader som medlem i "Den felles grundejerforening @rbekgArd" med deraf
folgende rettigheder og forpligtelser.

Stk. 3. Grundejerforeningen varetager i avrigt i overensstemmelse med
generalforsamlingsbeslutn ing herom medlemmernes felles interesser i
forbindelse med de under foreningens omrAde hsrende ejendomme, og
grundejerforeningen udfarer de opgaver, der i ovrigt henlegges ti l  foreningen i
medf ar af lovg ivn ingen.

Stk. 4. Grundejerforeningen er bemyndiget t i l  hos medlemmerne at opkreve
fellesudgifter, der er nsdvendige for udforelsen af foreningens opgaver, samt
at krave fornoden sikkerhed herfor.

Kapitel 4. Medlemmernes forhold til foreningen.

S 6. Generalforsamlingen afg@r, i hvilket omfang finansiering og administration af
de tilforeningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkravning hos de
enkelte medlemmer eller ti l l ige ved optagelse af lAn.

Stk. 2. Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen
fastsatte bidrag.

Stk. 3. Ved ikke rettidig betaling af skyldige belob skal det p6geldende medlem ikke
alene betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger, men til l ige et
rentebelob efter rentelovens bestemmelser.

Stk. 4. Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret pd
generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan velges til ti l l idshverv i
foreningen.

S 7. Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer.

S 8. I forholdet ti l tredjemand hefter medlemmerne ikke for foreningens
forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

Stk. 2. I forhold til foreningen hefter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket
ogsi skal galde for tab, som foreningen har pd enkelte medlemmer,
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S 9. NAr et medlem overdrager sin ejendom eller pA anden mAde opharer med at
v@re ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophart med at vere
medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2. Den nye ejer indtreder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor
foreningen, idet den tidligere ejer dog til l ige vedbliver at hafte for eventuelle
restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og
overtag et forpligtelserne.

Stk. 3. BAde den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte ti l foreningen
og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopel, samt den
tidligere ejers nye bopel.

S 10. Et medlem har pA generalforsamlingen 2 stemmer for hvert bidrag, der er
pAlagt medlemmet.

Stk. 2. Hvis andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening er medlem af
grundejerforeningen, bestemmer den pAgeldende forening selv, om
stemmeretten skal udoves af foreningen som sAdan eller af indehaveren af de
enkelte boligenheder.

Kapitel 5. Foreningens ledelse og administration.

S11. Generalforsamlingenergrundejedoreningenshojestemyndighed.

Stk. 2. Beboere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens
omrAde har adgang til at overvare generalforsamlingen, medmindre
generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gelder for representanter
for kommunen.

S 12. Ordinar generalforsamling afholdes hvert Ar inden udgangen af maj mined.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel
ved skriftl ig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i
med lemsprotokollen anf arte ad resse.

Stk. 3. Dagsorden, derfastsattes af bestyrelsen, skal falge med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Det samme gelder det underskrevne Arsregnskab samt
forslag til budget for indeverende regnskabsAr.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne snskes behandlet pi den ordinere
generalforsamling, skal vere bestyrelsen i hande senest 8 dage for
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. SporgsmAl, der ikke er optaget pA dagsordenen, kan ikke sattes under
afstemning.
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Stk. 6. P6 den ordinere generalforsamling skalfolgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forlobne Ar.

3, Afleggelse af regnskab, underskrevet af revision og bestyrelsen.

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Vedtagelse af budget for indeverende Ar og fastsettelse af bidrag og
eventuelt indskud.

6. Valg af formand, der samtidig er representant i den felles
grundejerforening.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt valg af administrator.
'10. Eventuelt.

S 13. Ekstraordiner generalforsamling, der indkaldes pA samme mAde og med
samme varsel som den ordinere, afholdes, nAr bestyrelsen finder det
nodvendigt eller efter skriftl ig begering herom til bestyrelsen af mindst % af
foreningens medlemmer, der ikke er i restance tilforeningen. I begeringen
skal dagsordnen for den ekstraordin@re generalforsamling angives.

Stk. 2. NAr begering om afholdelse af ekstraordinar generalforsamling er indgivet ti l
bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter
begeringens modtagelse, idet juli mAned dog ikke medregnes.

Stk. 3. Hvis ikke mindst To af de medlemmer, der har foranlediget den ekstraordinare
generalforsamling indkaldt, er ti l stede pA generalforsamlingen, kan
dagsordenen negtes behand let af generalforsamlingen.

S 14. Generalforsamlingen valger en dirigent, der pA generalforsamlingen afgor alle
tvivlssporgsmAl vedrorende sagernes behandlingsmAde og
stemmeafgivningen. Dirigenten mA ikke v@re medlem af bestyrelsen eller
representant i den falles grundejerforening, suppleant, kasserer eller revisor
for foreningen.

Stk. 2. Afstemning sker ved hAndsoprakning, medmindre generalforsamlingen eller
dirigenten bestemmer, at afstemningen skal vere skriftlig.

Stk. 3. Stemmeafgivning kan ske ved skriftl ig fuldmagt ti l et andet medlem.

Stk. 4. Beslutninger pA generalforsamlingen treffes ved simpelt flertal, medmindre
vedtegten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgorende. Blanke stemmer medregnes ikke.
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stk. 5.

stk. 6.

s 15.

stk. 2.

stk. 3.

stk. 4.

s 16.

stk. 2.

stk. 3.

s tk .4.

stk. 5.

stk. 6.

Over det pA generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der
underskrives af dirigenten og formanden (evt. afgAende formand), hvorefter
det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Senest en m6ned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af
bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

Bestyrelsen bestAr af mindst 2 medlemmer foruden formanden. Formanden
varetager tillige hvervet som foreningens reprasentant i den falles
grundejerforening Qrbakglrd. Bestyrelsen udpeger en suppleant for
formanden.

Valgperioden for formand og bestyrelsesmedlemmer er 1 6r. Genvalg kan
findes sted.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i Arets lab, og efter at
suppleanter er tiltrddt, bliver mindre end 2, er bestyrelsen berettiget til at
supplere sig selv indtil forstkommende generalforsamling. Hvis formanden
eller en evt. anden reprasentant ti l den falles grundejertorening afg6r i
valgperioden, velger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til ny formand eller
rep resenta nt i ndti I fo rstkom mende generalforsaml i n g.

Bestyrelsens hverv er ulonnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer
andet.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift
og vedligeholdelse af fellesarealer og fellesanlag, og udover de
administrative befojelser, der er henlagt ti l foreningen.
NAr der pA generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af
felles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens
medlemmer i ethvert forhold, der er nodvendigt ti l gennemforelse af
generalforsamlingens beslutning.

Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller
del heraf ti l en af generalforsamlingen valgt administrator.

Nir generalforsamlingen har valgt en administrator ti l at udfore foreningens
administrative opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige til at
modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som
suppleanter og virke i denne funktion i mindst 1 dr inden for hver
femdrsperiode.

Bestyrelsen er berettiget til at ansette og bestemme aflsnningen m.v. af
medarbejdere til at foresti drift og vedligeholdelse af fellesanleg m.v.
Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at indgA en driftsoverenskomst med den
felles grundejerforening om den praktiske udforelse af drift og vedligeholdelse
af fellesanleg m.v.

Bestyrelsen afholder made s6 ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer
finder det nodvendigt.
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stk. 7.

stk. 8.

stk. L

stk.  10.

s 17.

Kapitel 6.

s 18.

stk. 2.
stk. 3.

s 1e.

over det under forhandlingerne passerede fgres en protokol, der skal
underskrives af bestyrelsen senest pA nestfolgende bestyrelsesmode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n6r mindst 2 medlemmer er ti l stede.
Bestyrelsens beslutning treffes ved stemmeflerhed. I tilfelde af stemmelighed
er formandens stemme afgorende.

Bestyrelsen kan til losning af specielle opgaver nedsette udvalg, der kan
besta af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal
udvalgsformanden altid vere et bestyrelsesmedlem.

Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af
formanden og et bestyrelsesmedlem iforening.

Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsAr er kalenderAret. Fsrste regnskabsdr er dog fra
foreningens stiftelse til udgangen af forste kalenderdr.
Generalforsamlingen velger en revisor. Genvalg kan finde sted.
Regnskabet tilstilles revisor sd betids, at en ekstrakt med revisorpdtegning kan
udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsaitlingen.

Medlemmernes indbetalinger foretages tir det sted, som angives af
bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsettes i bank
eller sparekasse iforeningens navn. Evt. storre belob kan placeres i
overensstemmelse med de til enhver tid geldende regler for placering af
kommunale midler.

Kapitel 7. Forskellige bestemmelser.

S 20' Fremkommer der sporgsmAl, hvorom denne vedtagt intet foreskriver, er
bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgare og afklare
disse, men skal dog fremlegge sagen til medlemmernes goOkenO-else ved
forstkommende generalforsamling. I sardeles vigtige anlilgende skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinar generalforsamting. 

--
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s 21.

stk. 2.

stk. 3.

s 22.

Narverende

Horsholm, den

For Horsholm k

',!,re( 
0,t!*-

O.e" Or**

Generalforsamlingens beslutning om endring af vedtegterne krever 213
majoritet blandt de pA generalforsamlingen fremmsdte eller ved fuldmagt
representerede medlemmer, som dog mindst skal udgare halvdelen af
foreningens med lemmer.

Er det fornodne antal medlemmer ikke til stede eller reprasenteret, men
mindst 213 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny
generalforsamling, der skal afholdes inden 1 mAned. PA denne
generalforsamling kan forslaget vedtages, nAr mindst 213 af de afgivne
stemmer uden hensyn til de msdendes tal er for forslaget.

And ring af foreningens vedtagt krever kommunalbestyrelsens samtykke.

Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.

SAledes vedtaget p6 den ordinere generalforsamling i Horsholm

den 6. maj 2009.

Formand estformand

Jsrn Uldall
Byggesagsbehandler

Hsrsholm Kommune
Plan og BYg

Al lan Olesen.
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