SAMMENSLUTNINGEN AF
GRUNDEJERFORENINGER I RØDOVRE
Marts 2014

Vedtægter
§1
Navn:
Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre.
Hjemsted er Rødovre Kommune.

§2
Formål:
Sammenslutningens formål er at varetage og fremme grundejerforeningernes fælles interesser.
Hvis en grundejerforening ønsker, at Sammenslutningen skal være denne behjælpelig med ved sager eller lignende, skal anmodningen om dette ske skriftligt.
Bestemmelser, som træffes af Sammenslutningen, er bindende for de enkelte medlemsforeninger.
Sammenslutningen er uafhængig af partipolitik.

§3
Hjemsted:
Som medlem kan kun optages grundejerforeninger, der er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

§4
Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt ved angivelse af grundejerforeningens navn, medlemstal, adresse og
telefonnummer samt om muligt en mailadresse på den pågældende formand og kasserer til både
Sammenslutningens formand og kasserer.
De enkelte foreninger har pligt til at holde Sammenslutningens formand og kasserer underrettet om
forskydninger i medlemstallet samt ændringer i ledelse.

§5
Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun finde sted ved et kalenderårs udløb. Udmeldelse skal meddeles Sammenslutningens formand eller kasserer skriftligt senest 1. oktober.

§6
Kontingent/rykkergebyr:
Det årlige kontingent samt rykkergebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
indbetales til Sammenslutningens kasserer via bank/giro, inden hvert års 1. juli.
Generalforsamlingen kan ikke binde Sammenslutningens medlemmer for noget beløb ud over kontingent herunder rykkergebyr.
Såfremt restance ikke er indbetalt 8 dage før generalforsamlingen, fortabes retten til at deltage i
denne.
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§7
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er Sammenslutningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Indvarsling skal ske skriftligt
eller pr. mail 4 uger før ved udsendelse af dagsordenen og revideret regnskab for kalenderåret til
hver enkel forenings ledelse.
Såfremt generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er denne beslutningsdygtig uanset de stemmeberettigede fremmødtes antal.
På generalforsamlingen skal følgende punkter altid være på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.
6. Fastsættelse af godtgørelser.
7. Valg.
8. Beretning fra foreningerne.
9. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Forslag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen til medlemmerne.
Godtgørelse til formand, kasserer og sekretær fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Ved afstemninger gælder almindeligt simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1 medlem af de fremmødte stemmeberettigede stiller
krav herom.
Hver grundejerforening har ret til 2 repræsentanter. Består en forening af over 100 medlemmer, har
denne ret til yderligere 1 plads på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.

§8
Valg af Bestyrelsen:
Sammenslutningen vælger på generalforsamlingen i februar/marts en bestyrelse som daglig ledelse.
Denne består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valgene er for 2 år.
Formand, sekretær, samt 1 bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.
Næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i de lige år.
Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.
Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at melde forfald, betragtes man som udtrådt af bestyrelsen og en suppleant indkaldes.
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§9
Bestyrelsen:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med 14 dages varsel så ofte, dette er nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt.
3 medlemmer af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden forlange dette indkaldt.
Bestyrelsen afgør sagerne ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ved formandens afgang konstitueres næstformanden som formand, indtil der ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foretages nyvalg af formand.
Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter kan kun finde sted blandt de på generalforsamlingens
tilstedeværende medlemmer.
Hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra den pågældende kandidat, kan denne dog vælges på generalforsamlingen.
En tilmeldt grundejerforening er pligtig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om sager og foranstaltninger, der kan have almen interesse.

§10
Regnskab:
Sammenslutningens regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12.
Det årlige regnskab med bestyrelsens samt revisorernes underskrifter forelægges på den ordinære
generalforsamling til godkendelse.

§11
Ekstraordinær Generalforsamling:
Denne skal indkaldes, hvis mindst 25 % af de tilsluttede grundejerforeninger fremsætter skriftligt
ønske herom, eller så ofte bestyrelsen finder dette nødvendigt, med forslag til forretningsordenen.
Der indkaldes med 14 dages varsel efter begæringens modtagelse.
Første punkt på forretningsordenen skal indeholde de i begæringen nævnte forslag.

§12
Referat:
Der føres referat ved/fra alle bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingens referat underskrives af dirigenten og referenten, og dette udgør derefter et
retsgyldigt bevis for, hvad der er passeret.

§13
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal behandles og vedtages på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
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§14
Opløsning:
Sammenslutningens opløsning kræver mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Opnås de fornødne antal stemmer ikke, kan opløsning finde sted på en derefter ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for dette.

Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamlingen den 19. februar 2014.
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