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Forslåg til ændringer af vedtægter.Ændringer og tilføjelser er skrevet med *øsrv.

VEDT,itrGTER
FOR
GRLINDEJBRFORENINGEN
VINTHERVEJ

I.

FORENINGENSNA\,hIOGHJEMSTED.

I .I .

Vinthervej.
Foleningens
naw er Gnurdejeforeningen

| .2.

Foreningens
erHorsensKommule.
hiemsted

J.

FORENINGENSOMRÅDEOGMEDLE.MSKREDS
Foreningensområdeer matr,nr.3 bo,-1bm,3 ct,3 ah, 3 bq,3 bs,3 bu, 3 bl,
3 bo,3hz 3 bn 3 bn,3 cb,3cd,3cf,3 bp,3cl,3 clt,3ch,3 br,-1bt,3 bv,3
by,3cm,3 cn,3 co,3cp,3cq,3cg,-l ce,3cc,-1ca,3 bte,-1cf,3 csog3 ci,
Ørrfulslevby, Ørridslev

2.1.

sor.t't
Forcningens
medlemmererdetil enhvettid værendeejereaf ejendomrne,
område.
er beliggendeindenfor foreningens

2.2.

fomrands
postadresse
er detrtil enhvertid vætende
Gnndeierforeningens
adresse.

J.

FORENINGFNS
FORMÅLOC'OPGAVER

3 l.

medlemmemes
Foreningen
interesser
somejereaf
hartil fonlål at varctage
et grundstykkeindenfcrrforeningensotnråde.

3.1"

af fællesanlæg
og fællesareaF'oreningen
forcstår'driftog vedligeholdelse
ler indenfor detområde,dertilhørerforeningen.

-1.3.

interesser.
Forcningen
er uaftængigaf partipolitiske

4.

KONTINGENTOGMEDLEMMERNESI-ORHOLD'|ILFORENINGEN

4.1.

af generalForeningens
medlemmer
der fastsættes
betaleret ltontingent,
forsarnlingen.

1.2.

pr. udrnatrikuleretgundsfkke, uansetstørrelsen
Kontingentetfastsættes
afgrundsfkket.

4.3.

nænnereanvisternådeog
Kontingentetbetalespådenaf generalforsamlingen
detarrviste
tidspunkt.

4.4.

Nar et medlemoverdrager
sineiendornellerpåandenmådeophørermedaL
fra dettetidspunktophø'tmedatvære
vær'eejeraf denne,ervedkomrnende
n.redlemaf forerringenog harintetkav påforeningensformue.

,1.5.

f)en nyeeierindtræderi dentidligereejerslettighederog forpligtelserovefor
foreningen.

4.6.

Bådedentidligereog denrryeejerer pligtig at anmeldeejerskiftettil foreningenog i forbindelsehemredoplysedennyeejersnavnog bopæI.samtdentidligereejersnyebopæI.

4. 1

beløbinddrii n.rereend30 dage,kandetpågældende
El et medlemi restance
påmindelgivet
en
skriftlig
er
medlemmet
at
del
forinden
vesaf retsligvej,efter
i forbindelsemed
Alle omkostninger
seom inden8 dageat berigtigerestancen.
restant.I forbindelsemedrestanceinddriinddrivelsen
betalesaf vedkomrnende
meddetil enhvertid gældenvelsenpålægges
rykkergeby'i overensstemmelse
deregler.

4.8

Af detarligekontingent,skalderindbeølesetiastbeløbpr'.grundejeldirektetil
af
til vedligeholdelse
denburdneegenkapiøl,sombidragtil løbendeopspæing
pågeneralfcnsarnlingen.
veiarealet(VEJFOND).Beløbetfastlægges

5.

A/EDLIGEHOLDELSE
FORBTIDMOD SPRØJTEMIDLER

5. 1.

måhverkeni anlægs-ellerdriftsfasen
og fællesarealer
Områdetsfællesanlæg
ved
af
renholdes brug sprøjtemidler.

5.1.

af sprøitemidlndenforforeningensonrrådeer i øvrigtfolbud modanvendelse
ler.

5..i

ellerbeskadiellerstierpaenejm foraxtalmingopbrydes
Såfienrtvej,grævabater
somerfortningen
foransaltringer'.
ge.pagrundafatejder ellerandrenødvendige
pligl
30
muligt
og
dogsenest
ejer
til
hfiigst
har
vedkommende
uvedkommende,
opbrudteilerbeskadiget
dageefterskriftlighørsillirrgfiå
@A€lsenatfomnledige
kanefter{iistmstrdvej. græsrabattu
ellerstiersati belrørigstardigen.Beslnelsen
efterfristens
udiværftsat
for
eierens
rtgning
pfuældende
det
abejde
tøbfonanledige
løn derwgalbrlig vedhiælp{en {bqe Wter uI'
løb.OqNfuderuenighed
afgørsogm
pegetfoiligsnondelleropmand,ellern damslolen

o-

H.;EFTELSE

6. 1.

gældtil 3.nrand.
Foreningens
medlemmerhæfterikhefor foreningens

6.2.

petsonlig!og pro rate.
I forhold til foreningenhæftermedlemmeme

7.

GENERALFORSAMLING

7.1.

Foreningens
øversteledelseer generalforsamlingen.

7.2.

Der afrroldesordinærgøreralfonanrlinghvertår i april månedi Honens
Kommr:ne.

7.3 .

Medlemmeraf ejerenshrnstand,lejereog andrebrugereaf ejendommeinden
medminfor foreningensområdeharrettil at overværegeneralforsamlingerL
beslutterandet.Det sammegælderfor replæsentandregeneralforsarnlingen
ter for HonensKommrure.

7.4.

medmindst14dagesvarsel
indkaldesaf bestyrelsen
Generalforsænlngen
til hvertenkeltmedlemtil deni medlemsprotokollør
ved slriftlig meddelelse
anferteadresse.

7.5.

til geskalfolge medindkaldelsen
af bestyrelsør,
Dagsordenør,
derfastsættes
og revideredeårsDet sammegælderdetunderslaevne
neralforsamlingen.
regnskabsår'
indeværende
regnskabsamtforslag til budgetfor

7.6.

ordinæregeneralforForslag,derafmedlemmemeønskesbehandletpåden
i hændesenest8 dagefar genelalforsarnlingen
sarnlingskalværebestyrelsen
afinldes.

7.7.

PådenordinæregenelafonamlingskalfuIgørdepukterbehandles:
1.Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens
beretringom detforløbneår.
afrevisorog beslyrelse.
3. Aflæggelseafregnskab,underskrevet
4. Rettidigindkomnefonlag fiamedlemmeme.
afkontingent.
5. Vedtagelseafbudgetog åstsættelse
samtsuppleanær.
6. Valg af besfyrelsesmedlemmer
7. Valg afrevisorog revisorsuppleant.
8.Eventuelt

8.

EKSTRAORDIN,4ERGENEMLFORSAMLING

B.l.

generalforsamling
derindkaldespåsammemådeog trredsamEkstraordinær
finderdetnødvendigl
mevarselsomdenordinære,afholdesnårbestJ'relsen
113af foreninbestyrelsen
af
mindst
til
ellerefterskriftligt begæringherorn
skaldagstil foreningen.I begæringen
gensmedlemmer,derikke er i restance
generalforsamling
angives.
ordenenfor denekstraordinære

8.2.

gmeralforsamlinger indgivettil
Nar begæringom aftroldelseaf eksbaordinær
bestyrelserlskal generalforsamlingen
aflroldesinden 6 uger efter dennes
modtagelse,
idø juli og decembermaneddogikkemedregnes.

8.3.

geHvis il<kemindst3/4 af demedlemmer,derharensketdcnekstraordinære
neralforsamlingindkaldt er til sædepå ge,neralforsamlingerL
katr dagsordenenn4gtesbehandletafgeneralforsanlingen.

9.

VALG AFDIRIGENT

9.L

Ceneralforsarnlingen
vælgerendirigent.derpågeneralforsamlingen
afgør'alle
wivlsspørgsrnål
vedrørende
og stemmeafgivningen.
sagensbehandlingsmåde
Dirigentenrnåikke værc medlemaf besq'relsen,
kasserer.
revisor
suppleant,
ellerrevisorsuppleant
for foreningen.

IO,

AFSTEMNINGOG ØVRIGE }'ORHOLDP A GENERALFORSAMLINGEN

I 0.1.

PågeneralJbrsomlingen
har hvert metllemI stemmepr. holig.

10.2.

Afstemningskervedhandsoprækning
medmindrederforelæggeranmodning om skriftlig afstemning.

10.3.

Stemmeafgivningen
kan skeved skriftlig frrldmagttil et andetmedlemelleret
medlemafvedkommendes
Inætmedlemkandogafgivestemmei
husstand.
henholdtil mereend2 firldmagter.

10.4.

Generalforsamlingen
tæffer beslutningerved simpeltflertal dogundtaget
nedennævnte
beslutrfnger:
på engenøalforForslagdervedrerervedtægtsændringer,
kankm vedtages
samling hvor mindst2/3 af samtligemuligestemmeref,repræsenterct
og hvor
mindst?3 stemmerfor.
Er ikke mindst2/3 af samtligemuligestemmerrepræsent€ret,
menstemmeret
flertalpå mindst213for torslage\kanderindkaldestil enny generalforsamling og pådørnekan fonlagetendetgtvedtagesmed
etflotal påmindst2/3
af stemmerne,
uansethvor mangestemmer,dererrepræsenteret.

I 0.5.

godÆndringaf foreningens
vedtægter
kræverHomensKommunalbesfrelses
kendelse.

10.6.

passerede
Over detpå gener"lforcamlingen
skalder udarbeides
et referal der
urderskives af dirigentenog fonnanden,hvorefterdetharfuld beviskrafti
urrhver
henseende.

1 0 .7 .

Senestenmånedeftergeneralforsamlingens
aflroldelse
udsendes
rcferatetaf
bestyrelsen
til hvertenkeltmedlem.

r0.8.

Nar derpå generalforsamlingen
er truflet ryldig beslutningorn folhold af fællesinteresse,
er bestyrlsenbemyndigettil at underskrivefor foreningens
medlemmeri ethvertforhold"derer nødvendigttil gennemførelse
af generalfor-samlingens
beslutrring.
BESTYRELSEN

tl

t

Besg,relsen
beståraf mindst5 medlemmer,dervælgesaf generalforsarnlingen.Bestyelsenkonstituerer
sigselv.

tl

)

Bestyelsensamtto suppleanter
vælgesfor 2 å' adgangen,dog således,
at der
eftel denfbrste2-årsperiodekun er 2 rnedlempåvalg,åretefterderesterende3 og såfremdeles.Genvalgkan finde sted.

I 1 .3 .

Dersonrantalletaf bestyrclsesmedlemmer
vedafgangi åretsløb.og efterat
suppleanteme
er tiltrådt,blivermindreend3, er bestyrelsen
berettiget
til at
genesupplercsig selvblandtforeningens
medlemmer,indtil førstkommende
ralforsamling.

1 1 .4 .

Bestyrelseshveru
er ulørnet.

I 1 .5 .

Bestyrelsen
forestårdendagligedrift og gennemførel
deaf generalforsamlingentrufirebeslutninger
påbedstmuligvis.

n.6.

BesS'relsen
givermøde.
el beslutningsdygtig,
nårmindst3 medlemmer

| 1 .7 .

Bestyrelsens
beslutning
h'æffes
vedstemmerflerlal.
I tilfældeaf stemrneligheder fonnandensstemrneafgørende.

l 1 .8 .

Bestyrelsen
finderdet
aflroldermøde,såofteformanden
eller'2medlemmer'
nødvendigt.

I 1 .9 .

Overdet r,mderforhandlingemepasserede
førcsenprotokol.derundersklives
pånæstføI gendebestyrelsesmøde.
afbesS.relsen

11,.

TEGNING

I 2.L

Foleningentegnesaf densarnledebestyrelse.

13.

RECNSKABOCREVISION

13.1.

Foreningens
regnskabsår
er kalenderåret.
Førsteregnskabsar
dog fia foreuingensstiftelse
sammeå'.
ogtil 31.decernber

13.2.

Generalforsamlingen
vælgerenrevisorog enrevisorsuppleant.
Genvalgkan
findested.

13.3.

Regnskabet
tilstillesrevisorindenden15. februatog skalafdenneværerevideret,såveltalmæssigtsomkritisk, såbetids,at en ekshaktmedrevisorpåtegningkanudsendes
til medlernmerne
samtidigmedindkaldelse
til generalforsamlingen.

13.4.

Alle bilagskalattesteres
og kassereren.
af formanden

14.

OPLØSNING

1.1I.

Foreningenkanikke opløses"
om at være
sålængederfortsater seruitutpålæg
medlemaf foreningen.

14.2

Såfrerntmulighedenfor likvidationopstå",forestaslikvidationenaf enaf generalforsamlingen
derefterlealisation
alitiudpegetlikvidator',
afforeningens
gælddelerdenresterende
verog bealingaf foreningens
formuemellemdetil
dentid værende
medlemmer.

Således
vedtagetpågrundejerforcningens
stiftendegenerallorsarnling
den28. novenrber2007.

15

F}ELLESARfuILER

I5.I OmrådetsfæAesarealer,veje,stier, bepløntning(træerog buskemv. overdrøges
fril
med skødetil grund.ejerforcningen.Denneskalforestå vedligeholdelseaf dkse,efter
de bestemmclserder er oplyst i lohalpløn, deklørøtionnw.
15.2 HorsensByråd kantra det tidspunkt grandejedoreningener godkendtpålægge
dennevedligeholdelseaffællesarealer når de erfærdiganlagte, dogførct når de et
overdragetmed skødetil grundejedoreningensbeslyrelse.
15.3 Bestyrelsensørgerfor de nødvendigeforsikringer øt de i foreningen ejedeveje,
fæ llesareøler, fæ llesønlæg mv.
16

WNTERVEDLIGEHOLDELSE

16.I Fra det tidspanlrt hvor grundejerforeningener godkendtøf HorcensByråd"pålægger Byrådet den enkelteparcelejer vintemedligeholdelse
og rmholdelse af vejeog
stier indenlor parceleJerensområde.
16,2 Vintemedligeholdelseog renholdelseskøl ske i henhokl til Regulutivfor vintenedligeholdelseog renholdelseaf vejeog stier ogplødser i Honens af 28.øugust2007.
16.3 Beslyrelsener bemyndigettil øt hyre entreprenørertil de vedligehotdelsesarbejder
der erfastløgt i budgetlet,

