Vedtægter for Grundejersammenslutningen for helårsbeboere
I
Gribskov Kommune

§1
Sammenslutningens navn er ”Grundejersammenslutningen for helårsbeboere i Gribskov
kommune”.
Sammenslutningen repræsenterer helårsbeboerne i Gribskov kommune.
Alle grundejerforeninger, grundejerforeningsunioner, vej- og bylaug, boligafdelinger samt
helårsbeboere samlet i en lokal områdegruppe indgår hver med én udpeget repræsentant i
Grundejersammenslutningens repræsentantskab, jfr. §3.

§2
Sammenslutningens formål er at varetage Gribskov kommunes helårsbeboeres interesser ved at
repræsentere disse over for kommunale, regionale og statslige myndigheder samt koncessionerede
virksomheder.
De naturlige interesseområder er bl.a.:
Vej- og stianlæg, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, spildevandsanlæg, affaldsordninger,
byudvikling/byforskønnelse, lokal- og kommuneplaner, miljømæssige forhold samt andre forhold,
som repræsentantskabet/generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at varetage.
Disse interesseområder varetages ved deltagelse i faste samarbejdsmøder med kommunen samt
deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af kommunen inden for ovennævnte interesseområder.

§3
Foreninger m.fl. i henhold til §1 udpeger hver ét medlem som repræsentant i
Grundejersammenslutningens repræsentantskab.
Repræsentantskabet er sammenslutningens øverste myndighed og mødes til den årlige
generalforsamling.

§4
Stemme- og valgberettigede på generalforsamlingen er repræsentanterne i henhold til §1, jfr. §3,
idet der hvert år senest 14 dage før generalforsamlingen skal ske en anmeldelse af repræsentanten
fra foreningen m.fl. til sammenslutningens formand for at opnå stemme- og valgret.
Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre én
stemmeberettiget begærer skriftlig afstemning.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, bortset fra vedtægtsændringer.
For vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af sammenslutningens totale stemmeberettigede
repræsentanter stemmer for de foreslåede ændringer.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
med mindst 21 dages varsel, inden 1 måned, eller repræsentantskabet kan på mødet beslutte at den
endelige behandling af vedtægtsændringerne udsættes til den ordinære generalforsamling.
På denne ekstraordinære generalforsamling/subsidiært generalforsamling kan vedtægtsændringerne
vedtages ved simpelt flertal uanset de fremmødtes antal.
§5
Til at varetage den daglige ledelse af sammenslutningen vælger generalforsamlingen en bestyrelse.
Bestyrelsen består af formand og yderligere mindst 4 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer.
Samtlige vælges for 2 år, idet formand og 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og øvrige 2 –
3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Sammenslutningen tegnes af bestyrelsen, der selv fastlægger den daglige forretningsgang, idet
bestyrelsen kan tillade repræsentation fra en forening, hvis sag behandles på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50% af bestyrelsens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

§6
Grundejersammenslutningen har ingen løbende udgifter, hvorfor der ikke betales kontingent.
Referater fra samarbejdsmøder med kommunen udlægges på kommunens hjemmeside.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. februar – 15. marts.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 30 dages varsel via kommunens
hjemmeside, hvor referatet fra generalforsamlingen også bringes.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Orientering fra de nedsatte arbejdsgrupper
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. §5
a. formand
b. 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af højst 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke vedtages noget.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 21 dages varsel af bestyrelsen eller såfremt
25% af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.
Indkaldelsen med angivelse af dagsorden skal udsendes senest 1 måned efter modtagelse af
anmodningen.
Indkaldelsen til og referatet fra den ekstraordinære generalforsamling foretages som angivet i §7.
Fremsættelse af ønske om ekstraordinær generalforsamling skal motiveres skriftligt.
§9
Opløsning af Grundejersammenslutningen kan kun ske på en generalforsamling, der af bestyrelsen
er indvarslet med 21 dages varsel og med eneste punkt på dagsordenen:
”Opløsning af Grundejersammenslutningen”
Til gennemførelse af opløsning af Grundejersammenslutningen kræves, at ¾ af samtlige
stemmeberettigede repræsentanter vedtager denne.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. marts 1987.
Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 21.02.90 og vedtaget på generalforsamling d.
26.04.90.
Revideret på generalforsamling d. 27. april 2006 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.
1. marts 2007.

____________________________
Dirigent

__________________________________
Formand

