GRUNDEJERFORENINGEN VINTHERVEJ

ORDENSREGLEMENT
Færdeelog parkering;
L Færdseli Grundejerfbreiringen
Vinthervejskalskeunderbehørighens),ntagen
til gående,
cyklerdeog l€gendebøm.Det
på d€tkraffigste.at hastigheden
henstilles
ikkeoverstiger
20 km/r.
pål'ællesarcaleme
gang-og cykelstier lbrbudt.
2. Al t'ærdsel
medmotorkøretøjer
herunder
(over24 timerellerregelmæssig)
på boligvejeog parcelleraf motorkø.etøier
påover2.500kg. samt
3, Langtidsparkering
ellerandreformerfor boboelsesvogne
campingvogne
samtbådger forbudt.
På boligvejemå der kun foretageskortvariggæsteparkeriogVedligeholdelse
og beplårtning;
grundeog denubebyggede
grundeikke
5. Ubebyggede
delal'grundenskalvedligeholdes
og renholdes.
Dermåpå ub€byggede
henkaslesaffbld6, Enhverændringaffællesarealgme
h€runderdenetablerede
stensætning
af
beplantning,
m.v-skalgodkendes
grundejerforenilgensbesD.relse.
7 . Medlemmeme
har pligt til at holdefælles(græs)rabatter
modvei ellersti i godstandog klippet.
a . Medlemmemc
har pligt til at holdehækkecller hegnfællesmednaboerne
samtmodvej ellersti i godstandog klippet.Hæk
ellerhegr modvej ellersti måikke gå længere
end40 cm ud fi.askel.
af
9. Om vinterenskalfonoveneholdesfri for soeog gluses.Jf. lov or. 140af25.03.70om vintervedligeholdelse
og renholdelse
vejeog stier.
Husdyr!
10. Ejereafhundeer fbrpligteltil at tcgnebehørigansva$tbrsikingpå hunden.Kopi afgældende
ansvarsforsikring
skaltilstilles
bestyrelsen
senestsamtidigmedanskaffelse
afhund.
Il Påfællesarealer
skalhundeo. lign-føresisnor.
12. Ejereaf (hus)dyrer forpligret til al sørgefor, at dereshusdyrikko er til Benefor de øvrigebeboere.
13. Ejereafhusdyrer lorpligtettil stiaksat tjemehusdyrenes
efterladenskaber
fra t'ællesarealerStøj og rrdctt
[4. Brugafmobriseredehaveredskaber
og væIkø er tillad! mandagtil fredagkl. 8.00til2l.00 samtlørdag,søndagog helligdage
kl. 9.00til 21.00.Brugenbørdogaltid sketil mindstmuliggenofor deøvrigebebocre.
I5. Afbrændingog åbentild i øvrigtmå ikke vær€til genefor deøvrigebeboere.
Veje:
16. Det henstillestil at opbevaring
fortove,v€jeog
herunder
afmaterialer(sand,grus,jord, affald,brændem.v.)på fællesarealer
stier skgr undersløNt hensyntagen
til de øvrigebeboere.Langtidsopbevaring
må ikke finde sted.
17. Vedopstillingafalle form€rfor containerskaltirlgendeoverholdes:
genetbr andrebeboere.
a. Detpåhvilerrekvireflen/brugeren
afcontainerat drageomsorgfo., at detikke cr til væsentlig
tegler.
b. Derer opsatafmærkning
og mårkeringslys
cftergældendg
c. Er der tvivl, kan besftrelsenaltid kontaktes.
Andet:
18. Medlemmeme
herund€r
er ansvarlige
for. at gæsterovarholder
ordensreglementet,
særligtreglemetbr tærdselog parkering.
I9. Bestyrelsener berettigevpligtigtil at påtaleovertrædolser
Påtalenskal efferkommeshufiigst muligt og
af dctle ordensreglement.
senestJ0 dageefter skrifflig hgnstillifig fra bestJnelsen.
Nægtereller undladeret medlemat eflerkommeet afbestyrelset givet
pålæger for€ningenberettigellil ar tagesådanneforholdsregl€ri arvendelse,somkan tilvejcbringegod otdcn i overensiværksatte
lorholdsregler
skalbetalesafdet medlem,der
slemmelse
m€dnærværende
reglemenl.
Udgillerveddeafbestyrelsen
har overtrådtordensreglementet.
20. I øvrigt opfordresalle til gennemderesadfærdat vise hensyntil de øvrigeboereog væmeom det godenaboskabog trivseleni
Virthervej.
Grundejerforeningeo
21. Dgtte ordensreglement
kan ændrespå foreniogensordinæregmvralforsamlingved almindeligtstemmefleital.
2007.
Godkendtpådenstift€ndegeneralforsamling
den28. november
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