Vedtægter for Lillemosegårdens Grundejerforening
§1

Foreningens navn er Lillemosegårdens Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Odder
kommune under Skanderborg Ret, der er foreningens værneting.

§2

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i forhandlinger med kommunale
eller andre myndigheder samt at vedligeholde vejene Lillemosevej, Dyngby Havvej fra nr.
11 til nr. 41 og den del af Engagervej, der er beliggende syd for Lillemosevej.
De beslutninger, bestyrelsen træffer til opfyldelse af foreningens formål, er fuldt bindende
for alle medlemmer.

§3

Som medlemmer kan optages grundejere ved de i §2 nævnte veje.
Foreningen kan på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer vedtage, at
også ejere af grunde uden for det i §2 nævnte område kan være medlemmer af foreningen,
eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.
Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens
forpligtelser.

§4

Foreningen opkræver et årligt kontingent til vedligeholdelse af de i §2 nævnte veje og til
foreningens administration og aktiviteter i øvrigt. Kontingentet fastsættes af den årlige
ordinære generalforsamling. Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen,
kan det skyldige beløb inddrives ad retslig vej med skriftlig påmindelse om inden otte
dage at berigtige restancen. En evt. restance, der ikke er indbetalt senest otte dage inden
generalforsamlingen, medfører fortabelse af retten til at afgive stemme samt valgbarhed.

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling
en gang årligt i perioden 1.5 – 1.9.Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages
varsel med brev til hvert enkelt medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest otte dage før generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Under punktet Eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Sager, der ikke er
optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling og kræver
vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne
skriftligt fremsætter ønske herom over for bestyrelsen, eller når to af
bestyrelsesmedlemmerne kræver det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes til
afholdelse senest seks uger efter modtagelse af begæring herom og med samme varsel som
den ordinære generalforsamling.
§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Valgperioden er to år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og
sekretær. Der afholdes bestyrelsesmøder i det omfang, formanden skønner det nødvendigt,
eller hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesmøder indkaldes med
mindst fjorten dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes
ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Der føres en forhandlingsprotokol, som godkendes af bestyrelsen på det følgende
bestyrelsesmøde. I protokollen nedskrives de beslutninger, bestyrelsen og
generalforsamlingen træffer, samt øvrige hovedpunkter af bestyrelsens og
generalforsamlingens forhandlinger.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§7

Foreningens regnskabsår går fra 1.4 – 31.3. Den af bestyrelsen valgte kasserer fører
regnskabet i en af formanden autoriseret kassebog. Kassereren, der kan aflønnes,
udarbejder snarest muligt efter regnskabsårets udløb et årsregnskab, der indeholder en
oversigt over foreningens indtægter og udgifter samt status pr. 31.3.

§8

Den af generalforsamlingen valgte revisor skal påse, at de i status anførte beholdninger er
tilstede, samt kontrollere eventuelt skyldige beløb. Endvidere skal han påse, at der
foreligger bilag for samtlige udgifter, ligesom han skal foretage afstemning af indtægterne
ved gennemgang af medlemslister.

§9

Foreningens opløsning kan finde sted, hvis der er flertal herfor på to generalforsamlinger,
der skal afholdes med mindst tre ugers mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning
overdrages foreningens midler til Odderkystens Fællesudvalg, alternativt til Odder
Kommune, som så træffer beslutning om deres anvendelse til almennyttige formål.
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