GRLINDEJERFORENINGEN
PARCELGAnoSNSRAKKEHUSE
Bestyrelsen

Vedtregter
for
GrundejerforeningenParcelgfirdensrrekkehuse

Navn og hjemsted
navner "Grundejerforeningens
Parcelgfirdens
Rrkkehuse".
$ 1. Foreningens
Foreningens
hjemsteder Rudersdalkommune.
Formdl
formfrler at varetagemedlemmernes
felles interessersomgrundejere,herunderat
$ 2. Foreningens
administrereog vedligeholdebebyggelsens
frellesarealer
( matr.nr. I aad samtumatrikulerede
veje
og stier)og at sikre,at kravenei denpi de enkelteejendommetinglystelokalplanefterleves.
Medlemmer

J

$ 3. Alene de til enhver tid vrrende ejere af nedennrvnte ejendommeaf Dronninggfrrdsejerlav, Ny
Holte by er berettigedeog ifolge tinglyst deklaration forpligtede til at vrre medlemmer af foreningen:
Matr. nr. I bbk, bbl, bbm, bbn, bbo, bbp, bbq, bbr, bbs og bhs (plads 1),
matr. nr. 1 bbt, bbu, bbv, bbx, bby, bbz,bbn og bht (plads 2)
matr. nr. 1 bcre,bca,bda, bdb, bdc, bdd, bde, bdf, bdg og bhu (plads 3)
matr. nr. I bez,bee,bee, bfa, bfb" bfc, bfd, bfe, bff og bhv (plads 4)
matr. nr. 1 bfq, bfr, bfs, bft, bfu, bfiu,bfx, bfy,bfz og bhy (plads 5)
matr. nr. 1 bfg , bfh, bfi, bfk, bfl, bfm, bfn, bfo, bfp og blrr (plads 6)
matr. nr. I bgf, bgg, bgh, bgi, bgk, bgl, bgm og bhr (plads 7) og
matr. nr. I bfe, bfo, bga,bgb, bgc, bgd, bge ogbhz (plads8)
Ved overdragelseaf en ejendom indtrredererhveryereni overdragerensrettigheder og forpligtelser
over for foreningen. Overdragerener pligtig at underretteforeningen om overdragelsen.
Et medlem kan ikke krrve nogen del af foreningensformue udbetalt, ligesom han ikke kan ride
over denneformue ved overdragelseeller kreditorforfolgning.
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Generalforsamling
$ 4. Generalforsamlingener foreningenssverste myndighed.
De af bes$zrelsentrufne afgorelserkan af ethvert medlem, hvem afgorelsenvedrorer, indbringes for
generalforsamlingen.
Beslutning trreffes pt generalforsamlingenved simpel stemmeflerhed.
Beslutning om vedtagelseaf byggeblade,d.v.s. bindende regler, der supplerer,uddyber eller prrecisererbestemmelserne
i Ssllerodkommuneslokalplan nr.26 af 18.januar 1983,kan ske ved simpel
stemmeflerhed.
Til beslutningerom rendringeri dennevedtagt krrevesdog, at 213af de stemmeberettigedestemmer
herfor. Sifremt forslaget uden at vrre vedtagetefter denneregel har opniet tilslutmng fra mindst
213af de fremmodte stemmeberettigede, afholdesny generalforsamlinginden 14 dage,og pe denne
kan forslaget- uansetantallet af fremmodte - vedtagesmed2l3 af de afgivne stemmer.
Afstemning sker ved h&ndsoprckning,medmindre slaiftlig afstemningbegreresaf mindst 6t medlem. Dog skal skriftlig afstemning altid finde stedved valg til bestyrelsem.v., hvor der er foreslSet
flere kandidater,end der kan velges.
Et medlem, der er i restancetil foreningen,har ikke stemmeret.

$ 5. Ordinrer generalforsamlingaftroldeshvert ir i marts mined. Dagsordenenfor denne skal
mindst indeholde folgende punLter:
1. Afleggelse af Srsberetningfor det senestforlobne 6r.
2. Foreleggelse til godkendelseaf irsregnskab med pfltegning af revisorerne.
3. Forehggelse af budget og forslag til kontingent.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmerog suppleanterfor disse.
5. Valg af revisorer.

$ 6. Ekstraordinrergeneralforsamlingafholdes,
A. nir bestyrelsenfinder anledning dertil,
B. nir det til behandling af et angivet emne begeres af mindst 10 medlemmer,eller
C. nfrr en tidligere generalforsamlinghar besluttet det.
Generalforsamlingi henhold til pkt. B eller C skal afholdes senest4 uger efter, at begrring er fremsat eller beslutningtruffet.

$ 7. Generalforsamlingenindkaldes af bestyrelsenmed mindst 14 dagesvarsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal foruden angivelseaf tid og sted indeholde dagsorden. Indkomne forslag skal enten gengivesi indkaldelseni dereshelhed eller samtidig med denne
fremlaeggesfor medlemmernepi et i indkaldelsenangivet sted.
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$ 8. Ethvert medlem har ret til atfaet angivet emne behandletaf generalforsamlingen.Begering
om at fb et emnebehandletaf den ordinreregeneralforsamlingmi vrre indgivet skriftligt til bestyrelsensenestden 15. februar.

$ 9. Pe generalforsamlingenhar hver matrikel dn stemme,bortset fra matr. nr. 1 bhs, bht, bhu, bhv,
bhy, bhx, bhn og bhz, der tilsammen har dn stemme.Stemmekan afgives af et myndigt medlem af
ejerenshusstand.Der kan endviderestemmesved skriftlig fuldmagt til et andetmedlem. Ingen kan
dog have mere end tre fuldmagter.

$ 10. Generalforsarnlingenvelger selv sin dirigent.
Bestyrelsenudarbejderen kort beretning om forhandlingerne.Beretningenunderskrivesaf dirigenten og formanden for bestyrelsenog udsendesherefter til foreningensmedlemmer.

Bestyrelse.
$ 11. Generalforsamlingenvrlger bestyrelsen.Den bestir af mindst 5 og hojst 9 medlemmer.Desuden valges hojst to suppleanter,der indtreder, sfrfremtet bestyrelsesmedlemhar lrengerevarende
forfald. Valgbare som bestyrelsesmedlemmerog suppleanterer alene medlemmer af foreningen og
myndige medlemmer af disseshusstand.
Ved hver ordinere generalforsamlingafgflr nermest muligt halvdelen af bestyrelsensmedlemmer.
Afgangsordenen bestemmesfor samtidigt valgte bestyrelsesmedlemmerved lodtrekning og ellers
ved den rakkef,alge, i hvilken de er valgt. Ingen valgperiode kan vrre lengere end to ir.
Suppleanterneafg6r hvert 5r.
Genvalg til bestyrelsesmedlemog suppleantkan finde sted.
Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmermellem to pi hinandenfolgende ordinreregeneralforsamlingerned under 5 og findes ingen suppleanter,der kan indtrede, indkaldes ekstraordiner generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmerog suppleanter.
Bestyrelsenvrelger fonnand, naestformand,kassererog pladsrepresentanteraf sin midte.
Bestyrelsener ulsnnet.

$ 12. Bestyrelsenhar ledelsenaf foreningensanliggender.
Det pihviler bestyrelsenat sorgefor god og forsvarlig varetagelseaf foreningensanliggender.Bestyrelsenfsrer forsvarligt regnskabover de pi foreningensvegne afholdte udgifter og oppeb&rne
indtegter, herunder de medlemmerneafkrevede kontingenter.
Hver af bebyggelsens8 pladserreprcsenteresaf et bestyrelsesmedlem,der dog ikke behover at bo
p6iden plads, han reprresenterer.Pladsreprresentanten
varetagerde bestyrelsesopgaver,
der i srrlig
gradberarer den plads, han reprrsenterer.

$ 13. Bestyrelsesmodeindkaldes af formanden eller, i hans forfald, af nrstformanden. si ofte anledning findes at foreligge, samt n&r 2 medlemmer af bestyrelsenbegrrer det.
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Bestyrelsener beslutningsdygtig,
n&rmindsthalvdelenaf densmedlemmer,heriblandtformanden
eller nrstformanden,er til stede.Beslutningtrreffesaf de modendebestyrelsesmedlemmer
ved simpel stemmeflerhed.
Stflrstemmerne
lige, gor formandenseller i hansforfald naestformandens
stemme udslaget.
Bestyrelsenudarbejderen kort beretningom forhandlingerne.
Beretningenunderskrives
af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsretmv.
$ 14. Foreningentegnesaf formandeneller nestformandeni foreningmedet bes{rrelsesmedlem.
Prokurakan meddelesaf bestyrelsen.

,

Foreningentegneren kautionsforsikring
for kassereren.
Revision
regnskabrevideresaf to revisorer,der vrlges af generalforsamlingen
$ 15.Foreningens
blandtforeningensmedlemmer.
Revisorerne,
der ikke mi vere medlemmeraf eller suppleanter
til bestyrelsen,
afg8rhvert6r. Genvalg kan finde sted.
I forbindelsemedderesrevisionskalrevisorerneundersoge,
om forretningsgangen
er betryggende.
Revisorerne
har adgangtilx eftersealle regnskabsboger
og kan fordreenhveroplysning,somde
finder afbetydningfor udforelsenafdereshverv.
Arsregnskab - kontingent.
regnskabsfir
er kalenderiret.
$ 16,Foreningens
Regnskabet
underskrives
af bestyrelsen
og pitegnesaf revisorerne.
af grundejerforeningens
omkostninger
$ 17. Til bestridelsen
ved de i $ 2 nrevnteformil opkrevese1
kontingenfder fastsrettes
af generalforsamlingen.
Alle medlertmerbetalersammekontingentbortsetfra matr.nr. I bhs,bht, bhu,bhv, bhy, bhx, bhre
ogbhz,der tilsammenbetaler6n andel.
Kontingentetforfaldermedhalvdelenhver den 1. februarog 1. august.Ved betalingsenereend5.
sognedag
efterforfaldsdagen
opkreveset gebyr,der fastsrettes
af bestyrelsen,
ligesomskyldigt
kontingenttillreggesrenterefterrenteloven.
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M edIemmer nesfo rpli gteIser.
$ 18.Medlemmerneer pligtigeat holdehus,haveog hegni ordentligog vel vedligeholdtstand.
Medlemmerneer pligtigeat efterkommedeaf generalforsamlingen
fastsatteretningslinierfor beydre fremtreden.
byggelsens
Medlemmerneer pligtigeat overholdeet af generalforsamlingen
vedtagetordensreglement.
Bestyrelsenkan,hvis et medlemsforpligtelseefterdenneparagraftilsidesnttes,pfltaleforholdetp6
foreningens
vegneog henstilletil medlemmet,at det bringesi orden.Ved srrlig grov eller lrengerevarsndetilsidesrettelse
af forpligtelsenkanbestyrelsen
indbringeforholdetfor generalforsamlingen.
Et medlemindest6rfar, at personer,sommedhanssamtykkebenytterejendommen,
overholder
ordensreglementet.

Fordeling af udgifter tit vedligeholdelseog reparutioneraffrelles veje,anleg m-m
somkommuneneller andreefteraftaleudfsreri be$ 19.Udgifternetil arbejderog serviceydelser,
byggelsen,fordelesligeligt pi de bersrteejendomme.
Et tilsvarendeprincip om ligelig fordeling
mellemdebersrtegrundejerebenyttesaf grundejerforeningens
bestyrelse
til fordelingaf udgiftertil
andreopgaver,der pi en generalforsamling
besluttesudfsrt af foreningen.

Vedtagetpd/breningens ordinrere generalforsamling den 27. marts 2AI2 som en endring afvedtregterneaf 2004 ved tilfajelsen af g 19.

F ormand for grundej erfor eningen

Per Hansen

Generalfor saml ingens d ir igent

Anne Birte Pade

