
Medlemskab

§2

Alle ejere af grunde inden for de i § 1 angivne områder har ret og pligt til at være
medlem af foreningen. Pligten til medlemskab gælder dog ikke ejeren af
stamparcellerne eller de fra disse udstykkede parceller inden disses første
overdragelse til eje eller brug.
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder
medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion
af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for
ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uansat på
hvilken måde erhvervelsen flnder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved
indtræden anpartsvis ret til foreningens formue
Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for
sælgeren og indtræden for køberen skal af sælgeren senest 14 dage efter
handelens indgåelse fremsendes til foreningen.
Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i

kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb og får først når dette er
sket de med medlemskabet følgende rettigheder.

§3

Formå|. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eller grupper af
medlemmers - fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration af
221211960 fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje, at
optræde på parcelejernes vegne udadtil over for myndigheder og andre, og at
arbejde for gennemførelse af en harmonisk udvikling af området til bevarelse af
dets ensartede karakter af rekreativt område.
Til befordring af formålet kan samarbejde søges med andre grundejerforeninger.

Navn, område
og hjemsted.

Medlemmers
hæftelse.

Økonomi.

Vedtægter for Strandgårdens G ru ndejerforen i n g, Ha ld
Af 29. september 1963

Med ændring 1971,1996, 2009 og august 2014

§1

Foreningens navn er Strandgårdens Grundejerforening. Dens område er de fra
matr. 7 a og 8b, Hald, Torup Sogn, udstykkede parceller nord for den offentlige
bivej fra Tollerup til Nøddebohuse.
Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune.

§4

Medlemmerne hæfter solidarisk for de på generalforsamlingen på den for
vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtagne enkelte, konkret angivne
forpligtelser, men hæfter i øvrigt ikke for foreningens forpligtelser.

§5

"Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 6t år af gangen på grundlag af
et af bes§relsens forelagt budget for det pågældende regnskabsår.
Kontingent betales via betalingsservice eller Netbank senest 1 maj
Ved restance pålægges et gebyr på Kr. 100,00 pr. rykker, 1. rykker sendes efter 1

måned efter sidste rettidige betalings dato.
Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.
Ud over det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller



Generalforsamling.

Ordinær
generalforsamling.

Ekstraordinær
generalforsamling.

bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de i henhold til §4 påtagne
forpligtigelser eller andet grundlag,
f.eks. i henhold til pkt.8 ifømævnte deklaration."

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage,
ændre eller ophæve vedtægterne.
Generalforsamlinger skal afholdes i Halsnæs Kommune.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. lndkaldelsen skal
indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og beslutning
kan kun træffes vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte
dagsorden. Skal forhandlingerne angå vedtægtsændringer, skal forslaget til disse
gengives.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem eller revisor iforeningen.

§7

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juli måned
med medfølgende dagsorden:
't. Valg af dirigent.
2. Beretning af bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastlæggelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af medlem(-mer) til bestyrelsen.
7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9, Eventuelt,
"lndkaldelse til den ordinære generalforsamling sker via mail eller i postkassen på

sommerhusadressen med mindst 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på

den ordinære generalforsamling, skal skriftligt eller pr. mail, stiles til bestyrelsen
og være denne i hænde senest

d. 20 juni."

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller
når en tiendedel - dog mindst 3 - af foreningens stemmeberettigede medlemmer
fremsætter begæring derom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal
den ekstraordinære generalforsamling indvarsles inden 14 dage efter
anmodningens modtagelse.
lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 og
højst2l dages varsel til den af medlemmet til foreningen opgivne helårsadresse.



Valg af vedtagelser.

Bestyrelsen.

§e

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, og hvert
medlem har ån stemme.
Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skalske skriftligt, når
bestyrelsen eller et medlem stiller krav derom. Medlemmerne kan lade sig
repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmægtig, men ingen kan som
fuldmægtig afgive mere end 6n stemme. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst
halvdelen af de på mødetidspunktet stemmeberettigede medlemmer er til stede
og afgiver stemme, og at vedtagelsen sker med mindst 213 af de afgivne stemmer.
Blanke stemmer regnes for ikke afgivne,
Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned og
med mindst 7 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn
til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 213 af de
tilstedeværende med lemmer stemmer for forslaget,

§10

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i

foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§11

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger
samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af
bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil beslutningerne lovligt måtte
ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne
beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning,
Medlemmerne er, indtilendelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem
i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller
anden art - Iigesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være
berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse,

§12

Bes§relsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den
ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges lor 2 år ad
gangen, mens suppleanter vælges for 'l år. I ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer
på valg og i lige år 1 bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Den fastsætter i
øvrigt selv sin forretningsorden ogfører protokol over forhandlingerne og de af
bes§relsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende
medlemmer.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødet
omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks.
assistance af advokat, revisor eller landinspektør. Det tilkommer bestyrelsen at
ansætte lønnet medhjælp i fornødent omfang til udførelse af vedtagne
fællesopgaver-
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, hvor der efter arbejdets
karakter skønnes rimeligt, tillægges bestyrelsesmedlemmet et mindre honorar.
Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
medlemmer uden for bestyrelsen, dog skal udvalgsformanden altid være et
bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.



Regnskab.

§13

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for
offentlig myndigheder som over for private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de
på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i fællesskab med endnu et
bestyrelsesmedlem.

§14

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller et af de øvrige medlemmer
finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer
er tilstede.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller
ude af stand til at råde over sit bo, skal bestyrelsen hurtigst muligt supplere sig
med den valgte 1. suppleant. Dersom formanden måtte udtræde af foreningen,
skal han afløses af et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen af
disse ønsker at modtage hvervet, skal ekstraordinær generalforsamling straks
indkaldes til valg af stedfortræder.

§15

Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler elle formandens
godkendte udgifter. Anerkendelse skal foreligge skriftligt. Han fører en af
bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kasseren underskriver
alle kvitteringer.
Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1000, Overskydende
beløb hensættes på konto i bank eller sparekasse og klausuleres således, at der
kun kan hæves på kontoen af kasseren i fællesskab med et af de øvrige
bestyrelsesmed lem mer.

Foreningens regnskabsår er fra 1. juni til den 31.- maj. Arsregnskabet afleveres til
formanden senest 15. juni. Formanden videregiver regnskabet til de af
generalforsamlingen valgte revisorer., der gennemgår og tilbageleverer
regnskabet til formanden senest 30. juni med eventuelle bemærkninger,
Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 10. juli.

§16

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Halsnæs
Kommune til anvendelse tit formål inden for grundejerforeningens område.


