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1.  Navn og hjemsted 

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vejby strand", Gribskov Kommune. 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. 

 

2.  Område og medlemmer 

Som medlem kan optages enhver grundejer inden for det område, som er gengivet på arealkort visende foreningens 

dækningsområde.  

Se arealkortet på hjemmesiden. 

Ved bestyrelsesbeslutning kan enkelte andre grundejere optages. 

Udmeldelse kan ske med 3 måneders skriftligt varsel ved henvendelse til formanden. Ved udmeldelse refunderes betalt 

kontingent ikke. 

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningen gæld. 

 

3.  Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv, såvel overfor det offentlige som overfor private i alle spørgsmål 

af fælles interesse. Foreningen kan søge samarbejde med andre foreninger, der har samme formål. 

 

4.  Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juli 

måned ved  

Vejby Strand. Skriftlig indkaldelse sker 14 dage i forvejen og med følgende dagsorden: 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller 

2.    Valg af referent 

3.    Formanden aflægger beretning 

4.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

5.    Indkomne forslag 

6.    Fastlæggelse af kontingent 

7.    Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer 

8.    Valg af bestyrelsessuppleant 

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant 

10.  Eventuelt 

 

Den skriftlige indkaldelse sendes til den af foreningen kendte ’vinteradresse’- medmindre anden adresse er opgivet. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. juni før afholdelse af generalforsamlingen. 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 

Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for den / de foreslåede ændringer. 

Medlemmer med flere matr. numre / ejendomme betaler 1 kontingent og har 1 stemme på generalforsamlingen. 

Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt for et andet medlem. Intet medlem kan stemme for mere end 1 fuldmagt ud 

over sin egen stemme. 

Skriftlige fuldmagter skal overleveres til dirigenten forinden afstemning finder sted. 

Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen og har ikke stemmeret. Medlemmer er 

berettiget til at deltage med ægtefælle og / eller ledsager. 

 

5.  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer overfor 

bestyrelsen  

har fremsat skriftligt ønske derom. Ønsket skal indeholde dagsordenspunkter og skal være behørigt underskrevet af 

medlemmerne.  

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger efter at ønsket er fremsat og skal indkaldes med 

minimum  

14 dages og maksimalt 1 måneds varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan finde sted i Storkøbenhavn. 

Indvarsling samt dagsorden udsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling. 
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6.  Bestyrelse  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

2 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år. 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, 

eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. 

Overfor 3. mand forpligtes foreningen ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf den ene skal være 

formand. 

 

7. Foreningens midler 

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter af foreningens midler. 

Kassereren fører foreningens bøger og medlemsfortegnelse. 

 

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

 

 

8. Foreningens opløsning 

En generalforsamling kan, med 2/3 flertal, beslutte at nedlægge grundejerforeningen. 

Evt. midler kan af afgående bestyrelse overdrages til et lokalt museum. 

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling i Vejby den 30. juli 1989. 

Ændret d. 7. juli 1996 

Ændret d. 5. juli 2009 


