
Vedtægter for  
Grundejerforeningen Arresøgård

Vedtaget på foreningens ordinære  
generalforsamling den 11. maj 2009 og igen på den efterfølgende  

ekstraordinære generalforsamling samme dag.

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Arresøgård, og dens hjem
sted er Gribskov Kommune.

Enhver ejer af en grund, der er udstykket fra ejendommen matr. nr. 
27a Ramløse sogn og by, er ifølge de servitutter, der er tinglyst på ejen
dommen, pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.

Medlemskab af grundejerforeningen ophører når ejendommen 
 sælges. Ved ophør kan der ikke gøres krav på refusion af indbetalte 
beløb eller andele i foreningens formue. Ejerskifte meddeles grund
ejerforeningen indenfor 14 dage.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som 
grundejere og forestå vedligeholdelsen af fælles private veje og arealer. 
Foreningen er påtaleberettiget i forhold til bestemmelserne i den ting
lyste udstykningsdeklaration.

§ 3

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan dermed 
fastsætte bindende bestemmelser for alle medlemmer, som udmøntes i 
et ordensreglement.

Hvert medlem er repræsenteret ved én stemme pr. matrikel.



§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. 
marts  30. april.

Generalforsamlingen afholdes i Ramløse og indkaldes med mindst 
4 ugers skriftligt varsel. Indkaldelse sendes til de adresser, der er regi
streret i medlemskartoteket. Samtidig med indkaldelsen til den ordi
nære generalforsamling udsendes det reviderede regnskab.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget for det  

følgende år.
 4. Fastlæggelse af kontingent inklusive bidrag til vejfonden.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand/næstformand. 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt. 

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftligt indgive disse til foreningens formand senest 1 uge efter ind
kaldelsen til den ordinære generalforsamling, dog undtaget forslag til 
vedtægtsændringer, der skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Rettidigt modtagne forslag til vedtægtsændringer udsendes til 
medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen, og øvrige forslag 
offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af:

 a. Generalforsamlingen,
 b. Bestyrelsen,
 c. Når mindst 10 medlemmer overfor formanden har fremsat  

skriftligt krav herom, med angivelse af forslag til general
forsamlingsbeslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter at 
begæring herom er fremsat og med samme varsel som ovenfor.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne 
og afgør spørgsmål om sagernes behandling og afstemning. Når 10 
medlemmer begærer det, skal afstemning ske skriftligt. Generalforsam



lingens beslutninger og bemærkninger, der kræves refereret, optages  
i et referat, der underskrives af dirigenten.

Fremsatte forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kan 
 ændringer til foreningens vedtægter kun vedtages, når mindst 2/3 af 
samtlige medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og forslaget 
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne, men forslaget vedtages med 
2/3 majoritet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan 
vedtages med 2/3 majoritet uanset antallet af fremmødte.

Medlemmer kan ved enhver afstemning afgive stemme ved skriftlig 
fuldmagt. Ingen fremmødte må dog ved fuldmagt repræsentere mere 
end 3 medlemmer

§ 6

Alle medlemmer er pligtige til at betale kontingent og andre ydelser, 
der er vedtaget af generalforsamlingen.

Kontingent og andre ydelser skal betales rettidigt i henhold til 
 anvisningerne ved opkrævning. Hvis ikke betalingsfristen overholdes  
er grundejerforeningen berettiget til at pålægge rykkergebyrer, renter 
mv. og i øvrigt benytte retslig inkasso efter gældende regler.

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen 
gælder for 2 år. I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem og i 
ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan 
finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til 
stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsesmøder 
afholdes så ofte formanden skønner det, eller når 2 af bestyrelsens 
medlemmer kræver det. Referat af bestyrelsesmøderne skal godkendes 
af mødedeltagerne, gøres tilgængeligt for medlemmerne og opbevares i 
foreningens arkiv.

§ 8

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstforman
den i forening med et medlem af bestyrelsen



§ 9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Til at revidere foreningens regnskab vælges for 1 år af gangen  
2 revisorer blandt medlemmerne. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet afgives til revision senest d. 1. februar hvert år. Ved 
hvert kasseeftersyn og efter stedfunden revision påtegnes regnskabet 
og revisorernes evt. bemærkninger til brug for generalforsamlingen og 
opbevares i foreningens arkiv.

§ 10

Generalforsamlingen kan vedtage et årligt kontingent jf. § 5, punkt 4, 
hvori der indgår et bidrag til foreningens vejfond, såfremt det skønnes 
nødvendigt til udførelse af påkrævede reparationer af fællesveje samt 
periodisk hovedistandsættelse af disse.

Renter og udbytter af vejfondens midler indgår i foreningens  
almindelige drift.

Generalforsamlingen kan vedtage, at vejfondens midler anvendes 
til andre formål.

§ 11

Opløsning af foreningen kan kun besluttes af en generalforsamling, 
hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og mindst 3/4 af de  
afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis forslaget vedtages af 3/4 af de afgivne stemmer, men 2/3 af 
medlemmerne ikke er mødt på generalforsamlingen, indkaldes til en 
ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de 
afgivne stemmer.


