
 

 

 
Opsummering af ligheder og ændringer i de nuværende vedtægter og i oplæg til nye vedtægter 
 
 

Eksisterende vedtægter Vedtægtsforslaget 

Sektion Navn og hjemsted Uforandret 

Sektion Formål og Grundlag Uforandret 

Sektion Medlemmer 
Medlemmer beskrives som tinglyste ejere af 
ejendomme i området. Kun hvis der er oplyst 
kontaktinformation kan der udøves stemmeret, i 
princippet inden for 8 dage fra overtagelse.  
 
 
Opkrævning af kontingent sker hos husejer. 

Omfattes af sektion Foreningens område og 
medlemskreds 
Dækningsområdet præciseret. 
Medlemmer beskrives som ejer af storparcel eller 
parcelforening. 
Antal boligenheder er stemmeandel for medlem. 
 
Forhold om opkrævning omfattes af sektion 
Medlemmets forhold til foreningen. 

Sektion Medlemsbidrag og hæftelse 
Betaling for bidrag 1. maj 
Ejerne har selv ansvar for at komme i besiddelse af 
foreningens meddelelser via hjemmesiden. 

Omfattes af sektion Medlemmets forhold til 
foreningen 
Betaling for bidrag ultimo maj, for at give tid til 
generalforsamling og indkrævning. 
Medlemmet skal holde foreningen opdateret for 
kontaktadresse (e-mail). 

Sektion Andele Omfattes af sektion Foreningens område og 
medlemskreds 
Antal boligenheder ved medlemmet (storparcel) 
bruges som fordelingstal. 

Sektion Ren- og vedligeholdelse Uforandret 

Sektion Ordensforskrifter Mindre tekst tilføjelse under samme overskrift 

Sektion Kapitalforhold Uforandret, dog linje om lånoptagelse flyttet til 
punkt vedr. Generalforsamling 

Sektion Generalforsamling 
 
Beslutningsdygtig ved 8 medlemmers deltagelse. 

Samme overskrift 
Størstedelen af indholdet bibeholdt dog rykket 
rundt for at sikre meningsfuld rækkefølge. 
 
Formanden vælges på generalforsamlingen og 
bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. 
 

Sektion Bestyrelsen 
Bestyrelse på 5-9 medlemmer ‘vælges’ blandt 
bestyrelsesmedlemmer fra parcelforeninger eller 
storparceller.  
Dermed afskæres institutioner og boligforening 
principielt i at deltage.  
Uhensigtsmæssig beskrivelse af valgperiode for 
bestyrelsesmedlemmer som er udpeget.  
Grundejerforeningens bestyrelsen kan kun vælges 
hvis de er medlemmer af deres parcelforeningens 
bestyrelse. 
 

Samme overskrift 
Der er ét medlem pr. storparcel, som udpeges af 
den enkelte storparcel. 
Institutioner og boligforening kan deltage i 
bestyrelsesarbejde. 
Valgperiode er ikke længere relevant. 
 
 



 

 

Sektion Tegningsregel 
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen, af to 
bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede 
bestyrelse. 

Samme overskrift 
Tegning sker ved formand og kasserer. 

Sektion Bogføring Samme overskrift 
Teksten er opdateret til nutidig procedure og 
godkendelse. 

Sektion Regnskab og revision Samme overskrift 
Teksten er opdateret til nutidig procedure. 

Sektion Værneting Flyttet til sektion 1.2 

Sektion Tinglysning Samme overskrift  
Uændret indhold 

Ny sektion Ny sektion Opløsning af foreningen 
Taget fra forskellige steder i eksisterende 
vedtægter.  

 


