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$ 1.
Foreningens rravn er Grundejerforeningen
Foreningens hjemsted

He11eho1m.

er' Hørstrolm kommune.

$ z.
Foreningens medlemmer er samtJ-ige tinglyste
ejere af matr.
nrr. 1 cyr L cz, 1 cae, 1 gt
1da, 1db, 1dc, 1dd, 1de,
I df, I dår 1 dh, 1 di, 1 dk,1 d1, 1 dm,1 dnr J- dor l dpr
1 der 1 dr, 1 ds, 1 dt, I du og 1 $4, a1le af Smidstrup by,
Rungsted sogn.
MedJ-emspl.i-gten for ejere af ovennævnte ejendomme indtræder
samtidig med tingJ-ysni-ng af endeJ-ig adkomst, og indtrædende
medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis
ret ti1 foreningens formue.

L
2

Medlemsplj-gten op}:.Ør"er., når bestyrelsen
modtager urrderretning
onr at ejendommen er solgt, at adkomst for ny ejer er ting1yst
og at køberen indtræder som nyt medlem med samtlige det udtrædende medlems rettigheder
og forp1igtelser',
herunder pligt
ti1
at betale a1].e restarlcer.
Det udtrædende medlem har ikke kraw på refusion
ningen af kontingent
el1er andel af foreningens

overfor
formue.

fore-

$ :.
Foreningens formåJ. er at waretage medlemmernes - e1J-er grupper
tremnder nawnlig at forestå
af medlemmers fæl1es interesser,
med udstykningen fa-stlagte
jfr.
de i forbindelse
opgaver
detinglyst
klaration
d,en a)f B a976
med hensyn til
an1æg og wedligeho1de1se af veje og stier,
beplantning,
vandforsyning,
kloakker, ledninger og a1le andre fæ11esanlaeg og fæ1lesareal-er og vedl-igehoJ-delse heraf

Straks efter stiftelsen
erholder foreningen adkomst på fæ11esareaJ-: vejareal og antenneanlæg. Owerdragelsesomko stninger skal
afkroJ.des af foreningen.
De af foreningen ti1 gennemføreJ-se af nævnte formål trufne
stemmelser er fuldt bindende for de enke].te medlemmer.

be-

$ 4.
Retten i Hørsholm eller
i foreningens valg - Københavns Byret
er værneting fon a1J-e tvister
forenj-ngen og dens medlemmer j-mel1em .

$
For foreningens
formue.

forpligtelser

-i.

hæfter

principalt

foreningens

).

Subsidiært hæfter medJ.emmerne pro rata i forhold ti1 antallet
af ejendomme, hvis ejere er medlemmer. Ved foreningens stiftel.se ud.gør forhol.dstal.let 25, ifr. $ Z stk. 1.
betaler hvert medlem et indskudt
Ved foreningens stiftelse
stort kr. Joor-. Ved nye medlemmers indtræden som føLge af ejerskifte beta1-es af det nye medlem et indskud, stort kr. 25or-.

Iøvr:-gt betal-er hvert medlem et år1igt kontingent ti1 foreningens administration og øvtige udgi-fter, at erlægge år1igt forud,
første gang den 1. juJ.i f977 for det indeværende kalenderår med
kr. Joor-.
af den ordinære genefastsættes tøvrtgt
Det årli.ge kontingent
idet opkrærrning og betal-ing sker efter bestyrelralforsamling,
serrs rrærmere bestemme.]-se.
Udebliver betaling
af kontingent udover jo dage efter den af bekan beløbet inddrives
ad retsforfaldsdag,
styreJ.sen fastsatte
1ig vej for restantens regni-ng, idet der endvidere skal- betal-es
samt et admirente med I% pt. påbegyndt måned fra forfal.dsdag
nistrationsgebyr
svarende ti1 f/4 af årskontingentet.

$ 6.
General-forsamJ-ingen er foreningens

øverste

myndighed.

GeneralforsamJ.ingen ledes af err af forsam1ingen valgt dirigent,
der ikke må wære bestyreJ-sesmedlem e11er revisor i foreningerr.
vedrørende sagernes beDirigenten
afgør alle tvivlsspørgsmål
handJ-1ngsmåde, stemmeafgivningen og dennes resu1-tater.

$ z.
Den ordinære general.forsaml.ing

afhoJ.des hvert

år i apri1. måned.

Jt

Indkal.deJ-se ti1 generalforsamJ.ing sker ved al.mindeJ-igt brev
til hvert enkeJ-t medlem med mindst 14 d,ages varse1. Indkaldel-foranstaJ.tning.
se sker ved bestyrelsens
For den ordinære

genera1-forsam1ing gæ1der følgende

dagsorden:

1.

VaJ-g af dirj.gent.

2.

Be s tyreJ.

3.

Frem1.æggel.se af regnskab og status tiJ. godkendeJ-se,
herrnder besJ-utning om anvende1.se af overskud e11.er

sens beretning.

dækning af tab i henhol-d tj-1 det godkendte regnskab.

4.

Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
ti1 godkendelse, herunder besJ.utning om fastsætteJ-se
af kontingent.

5.

VaJ-g af medlemmer

6.

Valg af revisor.

7.

fndkomne forsJ-ag.

8.

Eventue].t.

til- bestyreJ-sen.

Forslag fra med1emmerne ti1
forsamJ.ing må være indgivet

bekrandJ.ing på den ordinære generaltiJ- bestyrelsen
senest 1. marts.

$ 8.
Ekstraordinære generalforsamJ-inger afholdes, nå,r bestyre1sen
træffer bestemmelse trerom, elJ-er når mindst a/4 af medlemmerrre
fremsætter ønske herom.
Begæring fra medl-emmerne om indkal.de1-se ti1 ekstraordinær
generalforsamling
skal indel.olde forsJ-ag ti1 dagsorden samt redegøre1se om de emner, der ønskes behandJ-et. Senest L4 dage efter

T.
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begæringens modtagelse ska1- bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages og høj st 1 måneds
varse]..

$

g.

vedtages med simpel
på generalforsamlingen
Alle beslutninger
forslaget.
stemmeflerhed. f ti-J-fælde af stemmelighed bortfalder
der går ud på ændret anwendelse
Ti1 wedtagelse af beslutninger,
foraf fællesarea1 er, (f . s.w. foreningen Lrar kompetance hertil),
af eengangsbeløb fra
andring af vedtægterne, på1æg om betaling
medlemmernes side samt tiJ- optagelse af 1ån, kræves, at beslutningen wedtages med mindst Z/S af de afgirrne stemmerr og at
mindst halvde1-en af foreningens medlemmer stemmer for forslaget.
Det kan wed sj-mpeJ- stemmeflertred wedtages, at foreningen tiJ-el1er lignende
sammenslrrtninger af grundejerforeninger
sluttes
organisationer,
J-igesom det kan wedtages at optage ejere af
andre ejendomme end d.e i $ Z stk. 1 anførte som medlemmer. Kræves tiJ- gennemføreJ-se af sådanne forslag ændring af wedtægterne,
skal vedtagelsen ske som anført i stk. 2.

$ roPå general-forsaml.j-ngen Lrar hvert medlem een stemme for hver tilsluttet
ejendom, kran ejer. Medlemmerne har ret ti1 at møde og
afgiwe stemme wed fuldmægtig.

Skriftlig
afstemning skal foretages, når det begæres af t/l
de stemmeberettigede tilstedeværende eller af dirigenten.

$

af

rr.

De af den ordinære elJ-er ekstraordinære generalforsa-mling trufne besJ-utninger samt beslutninger, der i hentroJ.d til nærværende

5.

vedtægter måtte vedtages af bestyrelsenr. €r gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres. rndbringelse af de
trufne beslutninger for domstoJ-ene har ikke suspensiv virkning.
Medlemmerne @Tr ind"ti]- endelig retsafgøre1se fore.ligger, pli€itig at opfylde de i henhold ti1 beslutningerne på1agte pligter
det være sig af økonomisk eI-ler anden art
ligesom foreningen
uanset sagsan].æg ell.er anke skal være berettiget ti1 at foretage retsskridt ti1 forpJ.igte1sernes opfyldelse.

$ rz.
Ti1 varetage].se af foreningens daglige arbejd.e væ1ger generalforsamlingen
for eet år ad gangen en bestyrelse
beståend.e af
3 medlemmer, trvoraf højst eet karr være ikke-medlem. Genvalg
kan finde sted
Ethvert medlem er p]-igtig at modtage valg
1ængst 2 år i træk e11er 4 år ial-t.

til

bestyrelsen,

dog

Generalforsamlingen kan fastsætte et år1igt honorar ti]. bestyre]-sens med].emmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand., kasserer og sekretærr og fastsætter iøvrigt selw sin forretni-ngsorden og fører protokol over såwe1 fortrandli-nger og beslutninger på gerreral.forsamJ-inger som på bestyre1-sens egrle møder.
Det tilkommer bestyrel sen at drage omsorg for nødwendig ansættel-se a"f 1ønnet medhjaelp til ved].ige- og renholdelse af bebyggelsens veje, faellesareal
og fæ11es an1æg, ligesom det påtrwiler
bestyre1sen i fornødent omfang at errgagere tråndværkere og assi s tanc e fra revi sor , advokat el-J.er 1andinsp ektør
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Foreningen
i forening.

r:.

tegnes i a1le anl.j-ggender af 2 bestyreJ.sesmed.lemmer

$ 14.
Foreningens regnskab og bogf ørirrg rewideres af en registreret
revisor e1-J-er af 2 andre revisorer, valgt
e11-er statsautoriseret
af general-forsamJ-ingen for eet år ad gangen.

$

r:.

Foreningerrs mi-dJ.er udower en konta-rrtbehoJ-dning på højst kr.
i-ndsættes på bank- e1J.er girokonto, hvorfra be1øb
l.oooroo
kun kal kræves efter reglerne i $ f:.

$ 16.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog at første regnskabsår Aøbel- fra den konstituerende genera1.forsam1ing tiJ3L/L2 rg77
Regnskabet og den dagl-J-ge bogføring ska1 ske i overerrsstemmelse med god regnskabs- og bogføringsskik

$ rz.
Ethvert med.lem er pligtig
sted"se at wedJ-igehoJ-de den ubebyggede de1 af ejendommen på passende måd.e

I tilfælde, hvor grunderr efter bestyreJ.sens opfattel-se ikke er
holdt som ovenfor anfør^t, vil. dette bJ-ive foretaget på foreningens foranstal-tning, med mindr.e medlemmet senest 14 dage efter påkrav fra bestyrelsen krerom sel.w foretager dette. RegnJ.ngen
indetroJ-dende.foreningens faktiske udgifter med. tj.11æg af 5o"Å
vil blive opkrævet hos det pågældende medlem til konta:nt betal.ing. Det herved fremkomne overskrrd. tiJ.fal-der foreningerrs
kasse.
t,
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Ålvendelse af motordrevne haveredskaber må ikke finde sted. på
hverdage efter kl. 2o.oo og på lørdagel søndage og trelligdage
kun mellem kJ-. 1o.oo
L2.oo og k1. 1J.oo
L7.oo.

$

,:.

Foreningens op1øsning kan kun fj-nde sted efter forslag fra bestyrelsen e11er L/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget
skal indetrolde bestemmelse om anvende1se af foreni-ngens foz'mue. Foreningen kari dog kun opløses med. samtykke fra den påtaleberettigede i trentro1d ti1 den på parcel'1en tinglyste dek]-aration.

$ r9.
(midJ.ertidig bestemmelse

)

De opri-ndeJ-ige sæ1gere (ud-stykkere) frar .r,'etoret overfor besJ-utninger som anført i $ 9 stk. Z oC 3, så 1ænge de ejer mere end 3 af de tilsluttede
ej endomme.

$ zo.
(midlertidig
Samtlige udgifter
i forbindelse
tal-es af foreningen.

bestemmelse

)

med foreningens

stiftelse

be-

$ zr.
(midlertidig
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bestemmelse

)

Bestyrelsen er berettiget ti1 at foretage de ænd.ringer i- e11er
tilføjelser
ti1 nærwærende vedtægter, som måtte bliwe forJ-angt
af Hørsholm kommune, når vedtægterne forelægges denne ti1 godkendelse. Bestyrelsen skal snarest herefter underrette medlemmerne offir trvilke ændringer m.v., der bliver foretaget.

$ 22.
(inidlerti

dig best emmelse

)

De oprindelige sæ1gere (udstykkere) er ikke p1igtige at beta1e indskud og indtiJ- 1 . maj a978 ikke pligtige at bj,drage øko_
nomisk ti1 foreningen for så vidt angår rrsolgte ejendomme.

---oooOooo---

Vedtaget på konstituerende general-forsarnling, den 1o. maj

L9Z7
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Som dirigent:

I bestyrelsen:

ovenstående wedtægter approberet af Hørstrolm kommune, den t%,
/2r'lr>

/

EærLolm Kommuralbesqnclrg
Eørehohl

'l

F

!,,

Ændringer til vedtægterne:

95 stk.

3: Ved nye medlemmers indmeldelse som følge af ejerskifte betales af det nye medlem et indskud.

Størrelsen af indskuddet besluttes på den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen fastsætter samtidig et administrationsgebyr for videregivelse af
grundejerforeningsoplysninger til ejendomsmæglere og lignende'
(Ændring vedtaget på generalforsamling 21./2-2002).
57 stk. 3: For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

L
2.
3.

Valg af dirigent.

Bestyrelsensberetning.
Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af

overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indkommende forslag.

til godkendelse, herunder beslutning om
fastsættelse af kontingent samt indskud og gebyr i henhold til 5 5 stk. 3.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Fremlaeggelse af budget for indeværende regnskabsår

Valg af revisor.

Eventuelt.

