
Vedtægter for Grundejerforeningen Kildekrogen 

Navn og formål 

1. Grundejerforeningen Kildekrogen  

 

2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles 

interesser.  

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der er 

nødvendige til realisering af foreningens formål, herunder fastsættelse af 

kontingent. 

Foreningen er pligtig at tage skøde på de private fælles veje, matr.nr. 9p. 

Foreningen er registreret i CVR-registret som frivillig forening med CVR-nummer 

38801538 . 

Medlemskab 

3. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der grænser 

op til Kildevænget og Barken Margrethes Vej, dog med undtagelse af matr.nr. 5k, 5æ 

og 5ø. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på 

generalforsamlingen mødte medlemmer at træffe bestemmelse om, at ejere af 

grunde uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen.  

 

4. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af 

denne, er dette medlem fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af 

foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.  

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for 

foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle 

restancer overfor foreningen, indtil de nye ejer har berettiget restancerne og 

overtager forpligtelserne.  

Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen ved 

dennes kasserer, ligesom det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen 

underrettet om ændringer i kontaktoplysninger, herunder mailadresse. 

Økonomi 

5. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for 

foreningens forpligtelser. 

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rate, hvilket også skal gælde for 

tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.  

Hvert medlem betaler for hver grund, der ejes, et årligt kontingent, som fastsættes 



af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af kassereren og forfalder til 

betaling senest 1. marts. Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens konto.  

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende 

beløb inddrives af retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig 

påmindelse om inden 8 dage at berettige restancen. Alle omkostninger i forbindelse 

med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et 

administrationstillæg for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet. Er restancen 

ikke indbetalt inden 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i 

denne generalforsamling samt valgbarhed. 

Generalforsamling   

6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

7. Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 

14 dages varsel. 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem 

samtidig med indkaldelsen, der ligeledes skal meddeles indholdet af indkomne 

forslag.  

Forslag, der af medlemmerne ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april. 

Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.  

Generalforsamlingen.  

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:  

a. Valg af dirigent 

b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

c. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

d. Rettidigt indkomne forslag 

e. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

g. Valg af 1 revisor 

h. Valg af 1 revisorsuppleant 

i. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist 

som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

efter at ¼ af foreningens medlemmer, - der ikke er i restance til foreningen -, til 

bestyrelsen indgiver skriftlig begæring med angivelse af dagsordenen for den 

ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, 



skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.  

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære 

generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen 

nægtes behandlet.  

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle 

tvivlsspørgsmål vedr. sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller 

dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.  

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et 

medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold 

til mere end én fuldmagt, hver grund har én stemme. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. 

Ingen generalforsamlingsbeslutning må træffes i strid med tinglyste deklarationer 

eller kommunale vedtægter. 

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af 

foreningens love, pålæg af ekstra kontingent og optagelse af lån, kræves, at 

beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  

Når der på en generalforsamling er truffet bestemmelse om pålæg af ekstra 

kontingent eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for 

foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af 

generalforsamlingens beslutning.  

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af 

dirigent og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 

Bestyrelse  

8. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen samt suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

9.  Det er generalforsamlingens, herunder bestyrelsens pligt at påse, 

 at vejene holdes i en under hensyn til færdslens art og størrelse god forsvarlig 

stand, herunder forsvarlige afløb. Vejenes istandsættelse og vedligeholdelse er 

underkastet byrådets tilsyn v/teknisk forvaltning. 

 at afvandingssystemet vedligeholdes. 

 at de bestående træer og buskvækst på fælles vejarealer i videst muligt omfang 

bevares og plejes, således at miljøet bevares.  



Bestyrelsen er berettiget til i forbindelse med ovennævnte at rekvirere eksterne, 

momsregistrerede virksomheder til udførelse af arbejdet.  

 

10.  I anliggender, der ligger ud over den daglige drift, tegnes foreningen over for 

tredjemand af bestyrelsen i forening 

Fælles arealer, hegn og veje  

11.  Bevoksning på fællesarealerne skal holdes bag ved linjen af birketræer. Der må ikke 

foretages væsentlige ændringer af fællesarealer uden bestyrelsens samtykke. 

Ønsker en grundejer at beskære eller fælde et vejtræ, fx i forbindelse med byggeri 

eller gener, skal dette ske efter aftale med bestyrelsen. Grundejeren skal bekoste 

fældning, oprydning, retablering, anskaffelse og plantning af nyt træ samt vanding 

og pasning, indtil træet er i vækst (ca. 2 år). Der skal stilles depositum for udgifter 

inden det gamle træ fældes. 

For at bevare områdets karakter må der ud mod fælles veje kun opsættes levende 

hegn, trådhegn eller andet åbent hegn. Arealet mellem parcel og vej skal 

vedligeholdes af grundejeren. 

Vejene er anlagt til moderat belastning og langsom kørsel. Hvis vejene tager skade 

af tung kørsel i forbindelse med byggeri eller lignende, vil reetablering ske for 

grundejerens regning.  

Regnskab 

12.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisor inden 

den 15/3 og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at 

en ekstrakt af regnskabet med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne 

samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

13.  Medlemmernes indbetaling foretages til foreningens konto. 

På kontoen kan kun hæves af kassereren og formanden. 

*** 

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1/10 1977, og 

- revideret på ordinær generalforsamling den 13. maj 2018.  

Nærværende ændringer erstatter alle tidligere vedtagne ændringer. 

Med nærværende vedtægt bortfalder desuden alle tillæg i form af retningslinjer for 

foreningens fællesarealer, træer og veje vedtaget på tidligere generalforsamlinger. 

 


