
Generalforsamling i              foråret 2007 

Ordinær generalforsamling 
afholdes i “Gnisten”, Nyvej 38 

Onsdag, den 28. marts 2007, kl. 19.00 
med følgende dagsorden: 
1 Valg af dirigent. 
2 Beretning om det forløbne år. 
3 Forelæggelse af det revidere-

de regnskab til godkendelse. 
4 Forslag med økonomiske kon-

sekvenser, og på baggrund af 
disse, fastsættelse af  kontin-
gent for det kommende år. 

5 Forslag iøvrigt. 
Bestyrelsen foreslår generel 
revision af vores vedtægter. 

6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.  
7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9 Eventuelt. 
 
Ad pkt. 4, Forslag med økonomi i: 
 1: Bestyrelsen foreslår: “Budget for 2007. 
  Forslaget findes på bagsiden af denne indkaldelse 
 
Ad pkt. 5, Forslag iøvrigt: 

Der er tale om en formel revision, så vedtægterne bliver nutidige, 
specielt efter kommunesammenlægningen. Se vedlagte bilag. 

 
Ad pkt. 6, Valg til bestyrelsen. 

⇒  På valg er Flemming Lönqvist og Tina Tofte, der begge er villi-
ge til genvalg. 
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Hjemmeside for grundejerforeningen 
Besøg grundejerforeningens hjemmeside på internettet. I modsætning til mange andre sites, er det ikke hensigten at trække 
en masse besøgende til vores hjemmeside. Vi vil hellere tolke vores område på nettet som en slags opslagstavle og arkiv for 
medlemmerne. Anvendelig ikke mindst, hvis du skal sælge din ejendom. 
På nettet vil du selvfølgelig kunne se vores love og vedtægter og seneste nyheder. Endvidere vil det også være muligt at  se 
tidligere års regnskaber og referater. Dette vil også kunne downloades i PDF-format. Endelig er der nogle links til noget oplagt 
og relevant (men absolut ikke udtømmende). 

http://www.dygrfor.dk 
PS: Hjemmesiden har fået nyt design 

Red.
Bemærkning
Bemærk vedhæftede bilag om forslag til nye vedtægter og lidt orientering om snerydning.



2006 har været præget af den 
sædvanlige og normale aktivitet 
som jo er vedligeholdelsen af de 
grønne områder og vores stier. 
Bestyrelsens arbejde …. 
er - udover de administrative ruti-
ner, begrænset til et par møder år-
ligt. I sommeren 2006 var jeg så u-
heldig at komme alvorligt til skade. 
Det bandt mig til sengen i en del u-
ger, senere kørestol og nu (8 md. 
senere) næsten ingen kryk. Den 
øvrige bestyrelse klarede de ting 
der skulle klares og det skal de ha-
ve tak for. Jeg skulle mene at fore-
ningens medlemmer ikke kom til at 
mærke nogen følger af min situati-
on. 
Nybyggeri i vort område 
I 2006 blev igangsat nedrivning af 
selskabslokalerne på hjørnet af 
Slotsbakken og Dyssegårdsvej og 
et nybyggeri med 3 dobbelthuse er 
nu ved at være færdige. Hele den-
ne handling krævede en lokalplan 
og da den var i høring, fremsendte 
grundejerforeningen – som vi om-
talte på sidste generalforsamling – 
et forslag om at de 6 nye parceller, 
i stedet for selv at danne en grund-
ejerforening, kunne søge optagelse 
i en allerede eksisterende grunde-
jerforening. Det forslag blev vedta-
get og det betyder at der er åbnet 
mulighed for at de nye ejere kan 
søge optagelse hos os. De er ikke 
tvunget til det; de kan fortsat selv 
danne deres egen forening eller 
vælge en anden grundejerforening. 
Hvis de vælger optagelse hos os, 
så skal det til gengæld være alle 6 
parceller det omfatter. Nu må vi se; 
der er endnu ikke kommet nogen 
henvendelser. En ordning skal væ-
re på plads når alle 6 boliger er op-
ført. 
Adressen på området ændres fra 
Slotsbakken 1 til Dyssegårdsvej 2. 
Renovationsordningen 
Da vi havde passeret 1. halvår, op-
hørte vores storskraldordning og al-
le var nu henvist til selv at bringe sit 
storskrald til en af KARA’s pladser. 
Det var planen, at Kara’s nye gen-
brugsplads i Viby skulle åbne i au-
gust. Den blev desværre forsinket 
og åbningen skete først i novem-
ber. 
Alle var – på sin vis – glade for den 
eksisterende storskraldordning og 
der manglede da heller ikke protes-
ter over den nye ordning. Der var 

travlt med de forskellige scenarier 
om, hvem det nu gik ud over osv. 
Vi kan sikkert godt være enige om 
at sådanne ændringer altid vil på-
virke nogen i negativ retning, men 
det skal også opvejes mod, hvor 
mange det kan påvirke i positiv ret-
ning. 
Fakta i denne sag er, at der kon-
stant stilles krav om en øget frag-
mentering (sortering) af vores af-
fald. Det affald, der før blev ind-
samlet under storskraldordningen, 
blev alt sammen behandlet som det 
”dyre affald” (pris ca. 1 kr./kg.). Kan 
dette affald deles op i forskellige 
fraktioner for brændbart, miljøfarligt 
og forskellige andet affald til genan-
vendelse, så vil prisen pr. kg. være 
væsentlig lavere. Skulle man derfor 
fortsætte med den gamle ordning, 
så ville renovationsbidraget stige 
ganske gevaldigt. 
I den gamle ordning var man også 
begrænset til et bestemt antal en-
heder pr. afhentning og der blev 
kun hentet 9 gange om året. Nu 
kan man aflevere lige så meget 
man vil – ganske gratis, og når 
man vil. I Viby er der åbent 4 af u-
gens dage og i Roskilde er der å-
bent alle dage fra 9-17. 
Det har også været glædeligt at 
konstatere, hvordan man nu hjæl-
per med hinandens affald, når nu 
traileren alligevel er koblet på for 
en tur til KARA. 
I det gamle Ramsø har mange sik-
kert observeret en lille stigning i re-
novationsbidraget efter vi nu hed-
der Roskilde Kommune. Forklarin-
gen er – udover alm. prisregulering 
–  at det nye Teknik– og miljøud-
valg har lyttet til nogen af førnævn-
te indsigelser og har herefter væg-
tet kvalitet højere end pris, da man 
valgte renovatør. 
Derfor får vi nu også tømning af 
alm. dagrenovation hver uge i ste-
det for kun hver anden uge. Endvi-
dere har alle fået stillet en særlig 
container til rådighed, for indsam-
ling af papiraffald. Den bliver tømt 
hver 6. uge. Evt. brugte batterier 
kan man ligeledes nu nemt komme 
af med. De samles blot i en plastic-
pose og lægges oven på papircon-
taineren. 
Der vil fortsat være mulighed for at 
få afhentet storskrald, men det er 
som en ringe-ordning og man bliver 
individuelt opkrævet et beløb til 

dækning af kørslen (men ikke af-
faldsafgiften). 
Du kan læse om det hele i en af-
faldsfolder, der kan hentes på Ros-
kilde Kommunes hjemmeside. Der 
er link til dem fra vores egen hjem-
meside under ”Link – Roskilde 
Kommune”. 
Vedtægterne til 
revision 
Det er nu snart 40 
år siden vores 
vedtægter blev 
skrevet. Der har 
været enkelte ret-
telser undervejs. Mange af bestem-
melserne er imidlertid utidige og ef-
ter 2 kommunesammenlægninger i 
foreningens levetid, synes vi tiden 
er inde til en gennemgang af ved-
tægterne. Vi har derfor udarbejdet 
et forslag til drøftelse. Der er intet 
revolutionerende i ændringerne; de 
er kun tilpasset nutiden og faktiske 
forhold. 
Sankt Hans Bålet 
Årets Sct.-Hans bål blev afviklet 
stille og roligt. I år blev der også 
serveret pølser og snobrød til bør-
nene. Og – som jeg har fået det re-
fereret – blev det en rigtig hyggelig 
aften for de mange fremmødte. 
Arrangementet blev klaret for en 
beskeden udgift og en særlig tak 
skal lyde til de frivillige, der ydede 
den nødvendige indsats. 
Det med frivillige hjælpere er fortsat 
et parameter der kan ”drille”, hvis 
der ikke er mulighed for dels at 
skaffe bålpassere og dels andre fri-
villige til sådanne initiativer. Bålet 
skal tændes og der skal jævnlig 
stuves lidt sammen på bunken og 
endelig skal der være bålvagt et 
godt stykke ud på natten. Vi vil der-
for meget gerne have melding fra 
de medlemmer, der kan og vil være 
behjælpelig ved bålet eller andre 
initiativer. Det kan ikke – med rime-
lighed – forventes at de ”faste” al-
drig kan disponere sig andre steder 
hen på en Sct. Hans Aften. 
Husk venligst at der intet må smi-
des på bålpladsen før tidligst den 
1. juni. Hvis der – mod forventning 
– ikke bliver noget Sct. Hans bål, 
f.eks. pga. manglende bålpassere, 
så vil der være et skilt på bålplad-
sen der oplyser om dette og så må 
der ikke smides noget som helst af. 
Respekter venligst dette. 

Flemming Lönqvist 

Dyssegårdens Grundejerforening Side 2 

Formandens beretning for år 2006 



Dyssegårdens Grundejerforening Side 3 

Driftsregnskab 
for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 

 2005 INDTÆGTER   2006  Budget 
 35.600 Kontingenter 89 x 400 kr. ......................................   35.600 35.600 
 4.400 Afkast på aktier og obligationer, netto ....................   4.400 4.400 
 46 Renteindtægter bank og giro..................................   195 0 
 -388 - Gebyr til bank og giro...........................................   -400 0 
 39.658 INDTÆGTER I ALT..............................................   39.795 40.000 
   
  UDGIFTER 
 12.746 Græsslåning/gødning af grønne områder ..............  16.903  13.000 
 2.000 Sprøjtning af stier ...................................................  3.000  3.000 
 0 Øvrig vedligeh. grønne områder/legeplads ............  0  5.000 
 7.000 Overført til maskinkonto, oprettet 2004......................  10.000 29.903 10.000 
 200 Kontorartikler, kopier, porto, udbr.gebyrer etc. .......  411  1.200 
 0 Repræsentation......................................................  0  200 
 1.986 Forsikring ...............................................................  2.047  1.500 
 333 Udgifter til webhotel og domæne............................  320  1.000 
 2.500 Bestyrelsesmøder ..................................................  2.500 5.278 2.500 
 257 Generalforsamling .................................................  367  1.000 
 890 Sct. Hans arrangement (incl. bortkørsel af jordbunke)...  741 1.108 1.600 
 27.912 UDGIFTER IALT ....................................................   36.289 40.000 
 11.746 DRIFTSRESULTAT (overskud) ............................   3.506 0 

  BALANCE pr. 31. december 2006 
  AKTIVER 
 121 Kasse .....................................................................  1.070 
  53.845 Bankkonti + pluskonto (opr. 2006) ............................  176.744 
  1.871 Girokonti.................................................................  160 
 .0 Tilgodehavender (skyldig kontingent)..........................  400  
110.000 Værdipapirer (statsobligationer nom. værdi) .........  0  178.374 
 4 % obligationer for A/S Storebæltsforbindelsen,  
 til udløb ultimo år 2006 

  PASSIVER 
 -240 Skyldige omkostninger ...........................................    -270 

  EGENKAPITAL 
132.457 Kapitalkonto pr. 1. januar 2006 ..............................  144.204 
 11.746 Driftsresultat / kapitalkonto ultimo ..........................  3.506 147.710 
 7.394 Snerydningsfond  (brugt 1.000,- i 2006) ......................  6.394 
 14.000 Maskinkøbs/vedligeholdelsesfond oprettet 2004 .......  24.000 30.394  
  Balance pr. 31. december 2006 ............................   178.104 178.104 

Ovennævnte regnskab er forelagt bestyrelsen og godkendt på dets møde den 22/02-2007. 
Undertegnede valgte revisorer har gennemgået regnskab og bilag, og har ikke – i den anledning – nogen bemærkninger. 

 Vagn Hedegård Ehlers Hansen 



Bestyrelsens budgetforslag for 2007 
I budgettet indgår et beløb på 5.000 kr. til vedligeholdelse af legeplads og fællesområde iøvrigt. Derudover fast-
holdes en ”opsparing” til ny maskine(r), som vi påbegyndte i 2004. Den er igen i år sat til 10.000,- kr.. Den nuvæ-
rende græsklipper synger på sidste vers, og vi skal sandsynligvis i år ud og købet nyt (måske lidt brugt) materiel. 
Det tages så af den pulje der så vil indeholde 34.000,- kr. i 2007. Ellers er budgettet – som vanligt – baseret på 
tilstrækkelig frivillig hjælp fra vores medlemmer. 

Dyssegårdens Grundejerforening Side 4 

Regler for kontingent-betaling:    (vedtaget marts 1993) 
Kontingent til grundejerforeningen forfalder - iflg. vedtægterne - hvert års 1. marts. Kontingentet skal 
være betalt inden den på opkrævningen anførte dato. 
Er beløbet ikke betalt inden en måned herefter, må der pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, til-
lægges kontingentet et gebyr på kr. 10,-. 
Betales kontingentet stadig ikke, vil der efter tidligst 3 mdr. fra forfald, tilgå grundejeren et anbefalet 
brev, hvori meddeles en sidste frist på 14 dage, inden sagen overgives til retslig inkasso. Ved rykning 
via anbefalet brev tillægges yderligere et gebyr på kr. 50,-. Udover gebyret pålægges grundejerfore-
ningens omkostninger ved rykkerskrivelserne. 

Alle indbetalinger til grundejerforeningen, dækker skyldige gebyrer og omkostninger forlods. 

Budget 2007 
INDTÆGTER   
Kontingent indtægt 89 parceller á 400,- kr...............  35.600  
Finansindtægter (renter og udbytte netto) ...............  2.400 
Indtægter ialt ...........................................................    38.000 
 
UDGIFTER 
Græsslåning + gødning...........................................  11.000  
Sprøjtning af stier ....................................................  3.000  
Snerydningsfond .....................................................  0 
Opsparing til køb + vedligeholdelse af maskiner .....  10.000 
Vedligehold fællesområde i øvrigt + legeplads ........  5.000  29.000 
Administrationsudgifter incl. web .............................  5.400  
Diverse udgifter .......................................................  1.000  
Generalforsamling(er) + tryk nye vedtægter ....................  2.500  
Sct. Hans arrangement (incl. oprydning) ........................  1.600  
Administration + foreningsudgifter ialt .....................    10.500 
Udgifter ialt...........................................................................................  39.500 
RESULTAT ......................................................................................  -1.500 

PS! Undlades betaling af en gang opkrævede gebyrer, er kontingentet reelt ikke fuldt ud betalt og der løber derfor automa-
tisk 10,- kr. på pr. påbegyndt måned, uanset om der rykkes for beløbet eller ej. Det er den til enhver tid værende ejer af 
parcellen, der hæfter for betalingen.  





Forslag til nye vedtægter 2007 for Dyssegårdens Grundejerforening, side 1 


Vedtægter for Dyssegårdens Grundejer-
forening 


 
§ 1: Foreningens navn er: "Dyssegårdens Grundejer-
forening". 
 
MEDLEMMER 
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende 
ejere af følgende matr. nr. (Damvej 3 til 45): 
 6 eq, 6 er, 6 es, 6 et, 6 eu, 6 ev, 6 ex, 6 ey 6 ez, 
 6 eæ, 6 eo, 6 fa, 6 fb, 6 fc, 6 fd, 6 fe, 6 fu, 6 fv, 
 6 fx, 6 fy, 6 fz, 6 fæ. 
 
 (Dyssegårdsvænget): 
 6 a, 6 is, 6 it, 6 iu, 6 iv, 6 iy, 6 ix, 6 iz, 6 iæ. 
 
 (Dyssegårdsvej 10 til 95):                                     
 6 gp, 6 go, 6 gn, 6 gm 6 gl, 6 gk, 6 gr, 6 gq, 6 hd, 
 6 hc, 6 fo, 6 ga, 6 gb, 6 gc, 6 gd, 6 ge, 6 gf, 6 gg, 
 6 gh, 6 gi, 6 gs, 6 gt, 6 gu, 6 gv, 6 gx, 6 gy, 6 hl, 
 6 hm 6 hy, 6 hz, 6 hæ 6 ho, 6 hx, 6 hn, 6 hk, 6 gz, 
 6 gæ, 6 hi, 6 ho, 6 hv, 6 ia, 6 ib, 6 hu, 6 hp, 6 hh, 
 6 hg, 6 gø, 6 ha, 6 hb, 6 hr, 6 hf, 6 hq, 6 ht, 6 hs, 
 6 he. 
 
 (Friarealer): 
 6 ic, 6 id, 6 ie, 6 fe, 
Gadstrup by og sogn, der alle er udstykket fra stam-
ejendommen, matr. nr. 6 a, Gadstrup by og sogn. 


Foreningens hjemsted er Ramsø kommune. 


§ 2: FORMÅL 
Grundejerforeningens formål er at varetage medlem-
mernes eller grupper af medlemmers – fælles inte-


Vedtægter for Dyssegårdens Grundejer-
forening 


 
§ 1: Foreningens navn er: "Dyssegårdens Grundejer-
forening". 
 
MEDLEMMER 
Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende 
ejere af følgende matr. nr. (Damvej 3 til 45): 
 6 eq, 6 er, 6 es, 6 et, 6 eu, 6 ev, 6 ex, 6 ey 6 ez, 
 6 eæ, 6 eo, 6 fa, 6 fb, 6 fc, 6 fd, 6 fe, 6 fu, 6 fv, 
 6 fx, 6 fy, 6 fz, 6 fæ. 
 
 (Dyssegårdsvænget): 
 6 a, 6 is, 6 it, 6 iu, 6 iv, 6 iy, 6 ix, 6 iz, 6 iæ. 
 
 (Dyssegårdsvej 10 til 95):                                     
 6 gp, 6 go, 6 gn, 6 gm 6 gl, 6 gk, 6 gr, 6 gq, 6 hd, 
 6 hc, 6 fo, 6 ga, 6 gb, 6 gc, 6 gd, 6 ge, 6 gf, 6 gg, 
 6 gh, 6 gi, 6 gs, 6 gt, 6 gu, 6 gv, 6 gx, 6 gy, 6 hl, 
 6 hm 6 hy, 6 hz, 6 hæ 6 ho, 6 hx, 6 hn, 6 hk, 6 gz, 
 6 gæ, 6 hi, 6 ho, 6 hv, 6 ia, 6 ib, 6 hu, 6 hp, 6 hh, 
 6 hg, 6 gø, 6 ha, 6 hb, 6 hr, 6 hf, 6 hq, 6 ht, 6 hs, 
 6 he. 
 
 (Friarealer): 
 6 ic, 6 id, 6 ie, 6 fe, 
Gadstrup by og sogn, der alle er udstykket fra stam-
ejendommen, matr. nr. 6 a, Gadstrup by og sogn. 


Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 


§ 2: FORMÅL 
Grundejerforeningens formål er at varetage medlem-
mernes eller grupper af medlemmers – fælles inte-


Ingen rettelser på denne side. 


Forslag til nye vedtægter 
For Dyssegårdens Grundejerforening 


Baggrunden for forslaget har 2 årsager. Den ene er at de oprindelige vedtægter fra 1967 (med diverse tilretninger) ikke længere er i overensstemmelse med nutidens 
praksis og muligheder. Den anden er kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvorefter Ramsø Kommune er blevet sammenlagt med Roskilde og Gundsø Kommune. 
I 1. kolonne er de nugældende vedtægter skrevet. I 2. kolonne skrives forslaget til den nye ordlyd og i 3. kolonne skrives evt. bemærkninger om årsagen til den foreslåe-
de ændringer. En  del steder står nævnt Ramsø Kommune. Dette er blot ændret til Roskilde Kommune og er derfor ikke kommenteret. 







Forslag til nye vedtægter 2007 for Dyssegårdens Grundejerforening, side 2 


resser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration 
tinglyst i forbindelse med udstykningen med Ramsø 
kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver 
med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og 
stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af 
fællesarealer. 


For så vidt grundejerforeningens område ikke er 
identisk med det område, der omfattes af en enkelt af 
de i stk. 1 nævnte deklarationer skal anlæg af veje og 
stier ske under et for deklarationsområdet og således 
eventuelt i samarbejde med andre grundejerforenin-
ger. For de øvrige i stk. 1 nævnte opgaver, herunder 
udbygning af veje og stier til højere standard end ud-
ført ved vejenes og stiernes nyanlæg, er grundejer-
foreningens område afgørende.                 


§ 3: MEDLEMSBETINGELSER 
Alle ejere af grunde - herunder af stamparceller - in-
den for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at 
være medlem af grundejerforeningen. Pligten til med-
lemskab gælder ikke for Ramsø kommune som ejer 
af eventuelle arealer til offentlige formål. 


Ophører et medlem at være ejer af en af de omhand-
lede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkom-
mende udtræder af foreningen uden krav på refusion 
af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens 
formuer. Medlemspligten for ejere af ovennævnte 
parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uan-
set på hvilken måde denne finder sted, og indtræ-
dende medlemmer erholder ved indtræden anparts-
vis ret til foreningens formue. 


Meddelelse om ejendommens overdragelse og der-
med følgende udtræden for sælgeren og indtræden 
for køberen skal senest 14 dage efter handelens ind-
gåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende 
medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er 
i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldi-
ge beløb, og får først de med medlemskabet følgen-
de rettigheder, når dette er sket. 


For nye medlemmer der indtræder som medlemsplig-
tige i foreningen – skal indbetales et indskud. Ind-
skuddet fastsættes til ”Aktuel formue divideret med 


resser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration 
tinglyst i forbindelse med udstykningen med Roskilde 
kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver 
med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og 
stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af 
fællesarealer. 


For så vidt grundejerforeningens område ikke er 
identisk med det område, der omfattes af en enkelt af 
de i stk. 1 nævnte deklarationer skal anlæg af veje og 
stier ske under et for deklarationsområdet og således 
eventuelt i samarbejde med andre grundejerforenin-
ger. For de øvrige i stk. 1 nævnte opgaver, herunder 
udbygning af veje og stier til højere standard end ud-
ført ved vejenes og stiernes nyanlæg, er grundejer-
foreningens område afgørende.                 


§ 3: MEDLEMSBETINGELSER 
Alle ejere af grunde - herunder af stamparceller - in-
den for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at 
være medlem af grundejerforeningen. Pligten til med-
lemskab gælder ikke for Roskilde kommune som ejer 
af eventuelle arealer til offentlige formål. 


Herudover kan – på samme betingelser som med-
lemspligtige parceller – optages medlemmer, hvis 
parcel ligger i umiddelbar tilknytning til det område 
som grundejerforeningen dækker.  


Ophører et medlem at være ejer af en af de omhand-
lede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkom-
mende udtræder af foreningen uden krav på refusion 
af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens 
formuer. Medlemspligten for ejere af ovennævnte 
parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uan-
set på hvilken måde denne finder sted, og indtræ-
dende medlemmer erholder ved indtræden anparts-
vis ret til foreningens formue. 


Meddelelse om ejendommens overdragelse og der-
med følgende udtræden for sælgeren og indtræden 
for køberen skal senest 14 dage efter handelens ind-
gåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende 
medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er 
i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldi-
ge beløb, og får først de med medlemskabet følgen-


 


Der er her indføjet et afsnit der giver mulighed for op-
tagelse af nye medlemmer som ikke er omfattet af 
deklarationsbestemmelsen om medlemspligt. Den er 
affødt af tilfældet med de 6 nye parceller på Dysse-
gårdsvej 2. 


Det skal bemærkes, at en sådan optagelse vil forplig-
te parcellen fremover, på samme måde som de med-
lemspligtige parceller. Dvs. udmeldelse vil ikke være 
mulig. Dette for at undgå diskussioner om rettigheder 
til den formue foreningen måtte have.  
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antal eksisterende medlemsparceller, oprundet til 
nærmeste beløb delelig med 500 kr. 


 


 


 


§ 4: BESTYRELSE 
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på 
foreningens vegne at underskrive de fornødne doku-
menter i anledning af foreningens optagelse af lån 
efter forudgående bemyndigelse på en generalfor-
samling. 


Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på 
foreningens vegne at underskrive påtegning på pan-
tebreve om fordeling af panteretten med et maksime-
ret forholdsmæssigt beløb i hver enkelt parcel, hvor-
efter grundejerforeningens medlemmer alene hæfter 
solidarisk inden for det maksimerede beløb. 


I øvrigt hæfter medlemmerne ikke for foreningens for-
pligtelser, medmindre generalforsamlingen på den for 
vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager an-
den hæftelse for de enkelte, konkret angivne forplig-
telser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje 
og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse 
af fællesarealer samt belysning. 


§ 5: KONTINGENT 
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for eet 
år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen fore-
lagt budget for det pågældende regnskabsår. 


Kontingent betales forud for 1 år hver den 1/3. Der 
betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer 
af. 


Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligti-
ge at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de 
enkelte parceller for de i § 4 optagne lån eller på an-
det grundlag f. eks. i henhold til bestemmelserne i 
den i § 2 nævnte deklaration. 


 


 


de rettigheder, når dette er sket. 


For nye medlemmer der indtræder som medlemsplig-
tige i foreningen – skal indbetales et indskud. Ind-
skuddet fastsættes til ”Aktuel formue divideret med 
antal eksisterende medlemsparceller, oprundet til 
nærmeste beløb delelig med 500 kr. 


§ 4: BESTYRELSE 
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på 
foreningens vegne at underskrive de fornødne doku-
menter i anledning af foreningens optagelse af lån 
efter forudgående bemyndigelse på en generalfor-
samling. 


Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til på 
foreningens vegne at underskrive påtegning på pan-
tebreve om fordeling af panteretten med et maksime-
ret forholdsmæssigt beløb i hver enkelt parcel, hvor-
efter grundejerforeningens medlemmer alene hæfter 
solidarisk inden for det maksimerede beløb. 


I øvrigt hæfter medlemmerne ikke for foreningens for-
pligtelser, medmindre generalforsamlingen på den for 
vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager an-
den hæftelse for de enkelte, konkret angivne forplig-
telser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje 
og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse 
af fællesarealer samt belysning. 


§ 5: KONTINGENT 
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for eet 
år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen fore-
lagt budget for det pågældende regnskabsår. 


Kontingentperioden følger kalenderåret og betales 
forud for 1 år. Der betales kontingent for hver parcel, 
et medlem er ejer af.  


Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligti-
ge at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de 
enkelte parceller for de i § 4 optagne lån eller på an-
det grundlag f. eks. i henhold til bestemmelserne i 
den i § 2 nævnte deklaration. 


Kontingent og andre pligtige ydelser skal være betalt 
senest den dato som angives på opkrævningen. Be-


Det er nu præciseret at kontingentperioden er lig med 
kalenderåret. Det er en detalje der kan være vigtig i 
forbindelse med ejendommens salg. 
Der er også strammet op om mulighederne for at på-
ligne renter og rykkergebyrer. Manglende betalinger 
har altid været et irritationsmoment, idet det ofte er 
de samme medlemmer, der aldrig betaler til tiden. 
Der har ikke været den fornødne respekt om de ge-
byrer der blev vedtaget i 1993. De er måske også 
blevet lidt ”umoderne”. For at bestyrelsen ikke skal 
blive for ”grådige” er der dog fastsat det loft som der 
er i renteloven, dvs. pt. en rente på 7% over diskon-
toen og max. 100 kr. i rykkergebyr. 
Det har altid været gældende at kontingent m.m. til 
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§ 6: VEDLIGEHOLDELSESPLIGT 
Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene 
fri for ukrudt. Rensning for ukrudt skal være gennem-
ført inden hvert års 1. april. Grunden skal stadig ren-
holdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø. 


Såfremt grundejerne efter modtagelsen af anbefalet 
brev med 14 dages varsel ikke overholder denne be-
stemmelse, kan grunden blive renset på grundejer-
foreningens foranledning. De afholdte udgifter vil bli-
ve opkrævet hos grundejeren. 


Afbrænding af haveaffald sker på grundejerens eget 
ansvar, men skal foretages før kl. 10 formiddag og 
ikke som åbent bål. 


Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes an-
den bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde 
vejrabatten samt stiarealet, respektiv halvdelen af 
sidstnævnte, renset for ukrudt, og hvor græsset er 
sået, skal dette holdes slået.                     


Såfremt grundejere efter modtagelsen af anbefalet 
brev med 14 dages varsel ikke overholder denne be-
stemmelse, kan arealerne blive renset på grundejer-
foreningens foranledning. De afholdte udgifter vil bli-
ve opkrævet hos grundejeren. 


Ejendommen skal i øvrigt i sin helhed fremtræde i en 
ordentlig tilstand såvel i henseende til grundens be-
nyttelse som til husets vedligeholdelsestilstand. 


§ 7: GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndig-
hed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve ved-
tægterne. 


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år in-
den udgangen af marts måned. 


styrelsen er berettiget til at opkræve renter og geby-
rer af for sent betalte kontingenter. Rente og gebyr-
størrelse skal følge rentelovens bestemmelser her-
om. Den til enhver tid værende ejer af parcellen hæf-
ter for den skyld, der måtte være opstået omkring 
kontingent, pligtige ydelser, renter og gebyrer samt 
evt. øvrige inddrivelsesomkostninger. 


§ 6: VEDLIGEHOLDELSESPLIGT 
Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene 
fri for ukrudt. Grunden skal renholdes, således at in-
gen ukrudtsplanter går i frø. 


Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes an-
den bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde 
vejrabatten samt stiarealet, respektiv halvdelen af 
sidstnævnte, renset for ukrudt, og hvor græsset er 
sået, skal dette holdes slået.                     


Såfremt grundejere efter modtagelsen af anbefalet 
brev med 14 dages varsel ikke overholder disse be-
stemmelser, kan arealerne blive renset på grundejer-
foreningens foranledning. De afholdte udgifter vil bli-
ve opkrævet hos grundejeren. 


Ejendommen skal i øvrigt i sin helhed fremtræde i en 
ordentlig tilstand såvel i henseende til grundens be-
nyttelse som til husets vedligeholdelsestilstand. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7: GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndig-
hed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve ved-
tægterne. 


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år in-
den udgangen af marts måned. 


Afsnit om afbrænding af haveaffald er fjernet. Ikke 
fordi det nu er tilladt, men bestemmelsen hører ikke 
hjemme i vedtægterne, da anden lovgivning regulerer 
dette. 


Endvidere er to næsten enslydende afsnit (om anbe-
falet brev m.v.) blevet samlet til ét. 


grundejerforeningen er en byrde der overgår til ny e-
jer ved salg, hvis gælden ikke indfries forinden. Det 
er blot blevet specificeret mere direkte. 
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Generalforsamlingen skal afholdes i Ramsø kommu-
ne. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 
sker ved brev med mindst 14 dages varsel. 


Sammen med indkaldelsen udsendes beretning, 
regnskab og budgetforslag for det kommende år. 


Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af be-
styrelsen.   


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges 
af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrel-
sesmedlem eller revisor i foreningen. 


Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke 
emner der vil være at behandle, og på generalfor-
samlinger og ekstraordinære generalforsamlinger 
kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er 
optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 


§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når 
bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller 
når mindst 20 % af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Ind-
kaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse 
af de til forhandling fastsatte emner. 


Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ind-
kaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlem-
merne samtidig med begæringens fremsættelse 
meddele hvilke emner der ønskes behandlet, og be-
styrelsen er herefter forpligtet til senest 4 dage efter 
at udsende indkaldelser til den ekstraordinære gene-
ralforsamling. 


§ 9: DAGSORDEN 
For den ordinære generalforsamling skal der gælde 
følgende dagsorden: 


 1. Valg af dirigent. 


 2. Beretning om det forløbne år. 


 3. Forelæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse. 


 4. Forslag med økonomiske konsekvenser, 


Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kom-
mune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 
sker ved brev med mindst 14 dages varsel. 


Sammen med indkaldelsen udsendes beretning, 
regnskab og budgetforslag for det kommende år. 


Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af be-
styrelsen.   


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges 
af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrel-
sesmedlem i foreningen. 
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke 
emner der vil være at behandle, og på generalfor-
samlinger og ekstraordinære generalforsamlinger 
kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er 
optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 


§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når 
bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller 
når mindst 20 % af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Ind-
kaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse 
af de til forhandling fastsatte emner. 


Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ind-
kaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlem-
merne samtidig med begæringens fremsættelse 
meddele hvilke emner der ønskes behandlet, og be-
styrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter 
at udsende indkaldelser til den ekstraordinære gene-
ralforsamling. 


§ 9: DAGSORDEN 
For den ordinære generalforsamling skal der gælde 
følgende dagsorden: 


 1. Valg af dirigent. 


 2. Beretning om det forløbne år. 


 3. Forelæggelse af det reviderede regn-
skab til godkendelse. 


 4. Forslag med økonomiske konsekvenser, 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det tillades nu at revisoren må være dirigent. Der er 
ikke nogen fornuftsgrund til at have denne begræns-
ning og ofte har generalforsamlingerne også dispen-
seret fra reglen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-dages fristen er ændret til 14 dage. Det kan – i 
praksis – være umuligt at skaffe lokale, finde dato og 
udarbejde indkaldelse på kun 4 dage. Vi har en mis-
tanke om at et ”1-tal” er smuttet under en genoptryk-
ning. Så vidt vides har der aldrig været tilfælde, hvor 
denne regel skulle anvendes. 
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og på baggrund af disse, fastsættelse af 
kontingent for det kommende år. 


   5. Forslag i øvrigt. 


 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 


 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant. 


 9. Eventuelt. 


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlem-
merne ønskes behandlet på ordinære generalforsam-
linger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være 
denne i hænde senest 15. februar. 


§ 10: AFSTEMNINGSREGLER 
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres 
ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed foreta-
ges fornyet afstemning, hvis udfald afgør sagen. 
Medfører denne på ny stemmelighed bortfalder for-
slaget. 


Hvert medlem har 1 stemme, uanset hvor mange 
parceller vedkommende er ejer af. Har en parcel flere 
ejere kan kun en af disse udøve stemmeret. Afstem-
ningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal af-
stemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver 
skriftlig afstemning. 


Fuldmagt:                                                       
Medlemmerne kan lade sig repræsentere på general-
forsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmagt kan re-
præsentere mere end 2 stemmer, der skal være god-
kendt af dirigenten. 


 


Vedtægtsændringer: 
Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at 
beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er 
det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, ind-
kaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel en 


og på baggrund af disse, fastsættelse af 
kontingent for det kommende år. 


   5. Forslag i øvrigt. 


 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 


 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 


 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupple-
ant. 


 9. Eventuelt. 


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlem-
merne ønskes behandlet på ordinære generalforsam-
linger, skal skriftligt tilsendes formanden og være 
denne i hænde senest 15. februar. 


§ 10: AFSTEMNINGSREGLER 
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres 
ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed foreta-
ges fornyet afstemning, hvis udfald afgør sagen. 
Medfører denne på ny stemmelighed bortfalder for-
slaget. 


Hvert medlem har 1 stemme, uanset hvor mange 
parceller vedkommende er ejer af. Har en parcel flere 
ejere kan kun en af disse udøve stemmeret. Afstem-
ningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal af-
stemning ske skriftligt, hvis mindst 3 medlemmer 
kræver skriftlig afstemning. 


Fuldmagt:                                                       
Medlemmerne kan lade sig repræsentere på general-
forsamlinger ved fuldmagt. Ingen person kan repræ-
sentere mere end 2 fuldmagter. Denne begrænsning 
gælder ikke fuldmagter, der angiver for eller imod et 
på dagsordenen medtaget forslag. Alle fuldmagter 
skal godkendes af dirigenten. 


Vedtægtsændringer: 
Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af 
medlemmerne er repræsenteret, og at beslutningen 
tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke 
stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne 
antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes in-
den 1 måned med mindst 8 dages varsel en ny gene-


Det er i dette afsnit præciseret, at forslag skal sendes 
til formanden. ”Bestyrelsen” kan være et flygtigt be-
greb som ikke alle opfatter som formanden for besty-
relsen – i og med at foreningen jo ikke har et sekreta-
riat eller en egentlig adresse. 
 
 
 
 
 
Kravet om skriftlig afstemning er her ændret til at 
mindst 3 medlemmer kan kræve det. I gamle ved-
tægter står faktisk også at skriftlig afstemning kun 
kan kræves, hvis præcis 10 medlemmer kræver det. 
Lidt ”juristeri” – men alligevel! 
 
Reglerne om fuldmagt er både blevet præciseret og 
lempet. Den kunne være lidt uforståelig i de nugæl-
dende vedtægter. Derudover foreslår vi reglen lem-
pet således at en sag på dagsordenen, hvorom der 
konkret kan stemmes ja eller nej, at dette kan gives 
som en fuldmagt, der afleveres ved generalforsamlin-
gens start, enten af et andet medlem eller af bestyrel-
sen. Denne regel vi især være anvendelig ved f.eks. 
ændring af vedtægter, hvor det hidtil har været nød-
vendigt at mindst 2/3 af medlemmerne var til stede. 
Ofte vil nogle forslag være oplagte at vedtage, men 
medlemmet kan være forhindret i at deltage i gene-
ralforsamlingen. Det kan så nu klares med en skriftlig 
tilkendegivelse. 
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ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til 
de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, så-
fremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer 
for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at 
være gyldig godkendes af Ramsø kommune. 


§ 11: FORHANDLINGSPROTOKOL 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og 
behandlede sager indføres i foreningens forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de til-
stedeværende bestyrelsesmedlemmer. 


§ 12: BESLUTNINGER 
De af den ordinære eller den ekstraordinære general-
forsamling trufne beslutninger samt beslutninger der i 
henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af 
bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de 
lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og e-
ventuel indbringelse af de trufne beslutninger for 
domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmer-
ne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at 
opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte 
pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - 
ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere 
anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til 
forpligtelsens opfyldelse. 


§ 13: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING: 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på 
den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. 
Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år, efter 
første afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. 


Genvalg kan finde sted. 


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-
formand, kasserer og sekretær. 


Protokol: 
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og 
fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrel-
sen trufne beslutninger. 


Protokollen underskrives af de tilstedeværende med-
lemmer. 


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor ge-


ralforsamling, på hvilken der uden hensyn til antal re-
præsenterede stemmer kan tages gyldig beslutning, 
såfremt 2/3 af de repræsenterede stemmer for forsla-
get. Enhver ændring af vedtægter skal for at være 
gyldig godkendes af Roskilde kommune. 


§ 11: FORHANDLINGSPROTOKOL 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og 
behandlede sager indføres i foreningens forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de til-
stedeværende bestyrelsesmedlemmer. 


§ 12: BESLUTNINGER 
De af den ordinære eller den ekstraordinære general-
forsamling trufne beslutninger samt beslutninger der i 
henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af 
bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de 
lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og e-
ventuel indbringelse af de trufne beslutninger for 
domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmer-
ne er indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at 
opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte 
pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - 
ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere 
anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til 
forpligtelsens opfyldelse. 


§ 13: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING: 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på 
den ordinære generalforsamling. På lige årstal væl-
ges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 i de ulige årstal. 


Genvalg kan finde sted. 


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næst-
formand, kasserer og sekretær. 


Protokol: 
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og 
fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrel-
sen trufne beslutninger. 


Protokollen underskrives af de tilstedeværende med-
lemmer. 


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor ge-
neralforsamlingen i fornødent omfang at engagere 


Sidste sætning i første afsnit stammer fra forenin-
gens start og erstatter af en mere præcis angivelse af 
valgperioderne. 
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neralforsamlingen i fornødent omfang at engagere 
lønnet medhjælp, f. eks. forretningsfører, advokat, 
rådgivende ingeniør og landinspektør. 


Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for an-
sættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og 
renholdelse af de under bebyggelsen hørende priva-
te veje og fællesarealer, ligesom det påhviler besty-
relsen at engagere håndværkere til udførelse af op-
gaver, der sorterer under den antagne medhjælps ar-
bejde. 


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan 
der af generalforsamlingen, dersom det efter arbej-
dets art skønnes rimelige, tillægges formanden, kas-
sereren og sekretæren et mindre honorar. 


Udvalg: 
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver ned-
sætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for 
bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal 
være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ik-
ke besluttende myndighed. 


§ 14: BESTYRELSENS BEFØJELSER: 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i en-
hver henseende, såvel overfor offentlige myndighe-
der som overfor private. 


Bestyrelsen råder over foreningens midler, i overens-
stemmelse med lovene og de på generalforsamlin-
gen trufne beslutninger. 


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i 
forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer. 


§ 15: BESTYRELSENS MØDER 
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder 
det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmed-
lemmer forlanger det. 


Beslutningsdygtighed: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 med-
lemmer er til stede. 


Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af forenin-
gen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed 
over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere 


lønnet medhjælp, f. eks. forretningsfører, advokat, 
rådgivende ingeniør og landinspektør. 


Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for an-
sættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og 
renholdelse af de under bebyggelsen hørende priva-
te veje og fællesarealer, ligesom det påhviler besty-
relsen at engagere håndværkere til udførelse af op-
gaver, der sorterer under den antagne medhjælps ar-
bejde. 


Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan 
der af generalforsamlingen, dersom det efter arbej-
dets art skønnes rimelige, tillægges formanden, kas-
sereren og sekretæren et mindre honorar. 
 
Udvalg: 
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver ned-
sætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for 
bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal 
være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ik-
ke besluttende myndighed. 


§ 14: BESTYRELSENS BEFØJELSER: 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i en-
hver henseende, såvel overfor offentlige myndighe-
der som overfor private. 


Bestyrelsen råder over foreningens midler, i overens-
stemmelse med lovene og de på generalforsamlin-
gen trufne beslutninger. 


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i 
forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer. 


§ 15: BESTYRELSENS MØDER 
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder 
det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmed-
lemmer forlanger det. 


Beslutningsdygtighed: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 med-
lemmer er til stede. 


Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af forenin-
gen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed 
over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere 


Ingen rettelser på denne side. 
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sig med en af de valgte suppleanter. 


§ 16: REGNSKABET 
Kassereren modtager foreningens indtægter og ud-
betaler alle af formanden anerkendte udgifter. Aner-
kendelse skal foreligge skriftligt for beløb over 100 kr. 
Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog 
samt medlemsfortegnelse. 


Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebe-
holdningen skal henstå på konto i bank, sparekasse 
eller giro, og kontoen skal være klausuleret således, 
at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med 
formandens underskrift. Den kontante kassebehold-
ning må normalt ikke overstige 1.000 kr. 


Formanden videreekspederer regnskabet til de af ge-
neralforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til 
regnskabets gennemgang og tilbagelevering til for-
manden med eventuelle bemærkninger. 


 


§ 17: OPLØSNING AF FORENINGEN 
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ek-
straordinær generalforsamling, når mindst halvdelen 
af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et 
sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stem-
mer. Opløsningen vil derhos kun kunne finde sted 
med Ramsø kommunes godkendelse. 


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder forenin-
gens nettoformue Ramsø kommune til anvendelse til 
formål indenfor grundejerforeningens område. 


§ 18: RAMSØ KOMMUNES RETTIGHEDER 
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til i 
nærværende vedtægter at foretage sådanne rettelser 
og tilføjelser, som måtte blive krævet af Ramsø kom-
mune. 


 


 


§§ 7, 9 og 16 ændret på ordinær generalforsamling, 
den 20. marts 1992, og godkendt af Ramsø kommu-
ne i skrivelse af 13. maj 1992. 


sig med en af de valgte suppleanter. 


§ 16: REGNSKABET 
Kassereren modtager foreningens indtægter og ud-
betaler alle anerkendte udgifter i overensstemmelse 
med budgettet eller særskilt bestyrelsesbeslutning. 
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kasse-
bog samt medlemsfortegnelse. 


Foreningens likvide midler skal henstå på konto i 
bank, sparekasse eller giro, og konti skal være opret-
tet i foreningens navn. Bestyrelsen afgør – i sin for-
retningsorden – fuldmagtsforholdene for at hæve på 
disse konti. Evt. formue må kun anbringes i ”sikre 
ordninger” og der må ikke være større binding end at 
formuen kan kapitaliseres inden for 1 år.  


Kassereren udarbejder regnskabet og videreekspe-
derer det til de af generalforsamlingen valgte reviso-
rer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og 
tilbagelevering til kassereren med eventuelle be-
mærkninger. 


§ 17: OPLØSNING AF FORENINGEN 
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ek-
straordinær generalforsamling, når mindst halvdelen 
af medlemmerne er repræsenteret og afgiver stem-
me for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer. Opløsningen vil derhos kun kunne finde 
sted med Roskilde kommunes godkendelse. 


I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder forenin-
gens nettoformue Roskilde kommune til anvendelse 
til formål indenfor grundejerforeningens område. 


§ 18: ROSKILDE KOMMUNES RETTIGHEDER 
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til i 
nærværende vedtægter at foretage sådanne rettelser 
og tilføjelser, som måtte blive krævet af Roskilde 
kommune. 


  


 


 


 


Utidige begrænsninger i kassererens beføjelser er 
fjernet, da det alligevel ikke fungerer på den måde i 
dag, hvis tingene skal køre praktisk og optimalt. 
Sådanne bestemmelser hører nærmere hjemme i en 
forretningsorden eller, hvis bestyrelsen finder det 
nødvendigt, i et regnskabsregulativ. 
Det er derimod præciseret at foreningens eventuelle 
formue kun må anbringes i sikre papirer, hvilket ude-
lukker muligheden for aktiespekulationer, investe-
ringsforeninger etc. Det begrænser selvfølgelig også 
foreningens mulighed for høje forretninger, men det 
er jo heller ikke foreningens formål. 
I sidste afsnit er det i stedet bestemt at det er kasse-
reren og ikke formanden der skal aflevere regnskabet 
til revisoren. Det må være det formelt rigtige. 
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Sidste afsnit i § 3 tilføjet efter vedtagelse på ordinær 
og ekstraordinær generalforsamling, hhv. 25/03 og 
27/05-2004, og godkendt af Ramsø Kommune i skri-
velse af 22/06 -2004. 


 


  


  


Vedtægterne generelt revideret og tilpasset nutiden, 
foranlediget af Ramsø Kommunes sammenlægning 
med Roskilde og Gundsø den 1. januar 2007.  


 


Det bliver så kun denne sætning der kommer til at stå 
som efter-tekst. 
 
Vedtagelsen af disse nye vedtægter skal 
selvfølgelig ske efter de nugældende ved-
tægter. Det fordrer at mindst halvdelen af 
medlemmerne (45) møder frem ved general-
forsamlingen og at mindst 2/3 af disse  
stemmer for. Det er sjældent det lykkes at 
drive så mange til generalforsamling (når 
der ikke er ”eksplosive” emner i gang), så 
derfor vil der skulle indkaldes til en ekstraor-
dinær generalforsamling, hvor 2/3 flertal kan 
vedtage forslaget., uanset antal fremmødte 
medlemmer.  
Derefter skal vedtægterne godkendes af 
Roskilde Kommune, hvorefter de træder i 
kraft. 
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Sne-kaos 22-25. februar 2007 


 
Meteorologerne varslede om snestorm og for en gangs skyld holdt de, hvad de lovede, selvom vi gerne var det foruden.  


Ingen havde næppe drømt om, at det blev så voldsomt som tilfældet var. Både Gadstrup og Roskilde blev næsten isoleret fra omverdenen. Den slags uvejr er 
hverken vores eller det offentlige beredskab slet ikke gearet til; i hvert fald ikke på en sådan måde så ingen mærkede generne ved det. 


Den 22. februar havde vi bestyrelsesmøde og den aktuelle snesituation blev derfor drøftet. 


Vi havde igen en længere dia-
log om, hvad der var mest hen-
sigtsmæssig. Vi havde samme 
dag foranstaltet en rydning af 
specielt T-krydsene på stamve-
jen og en del af stikvejene med 
BobCat. Det fortsatte i dagene 
efter med resten af vejene og 
fortovene. Hvor der holder par-
kerede biler var snerydderen in-
strueret om at gå i en stor bue 
udenom for at undgå enhver ri-
siko for at beskadige andres biler.  


I situationen drøftede vi om vores maskinindkøb evt. skulle udvikle sig til noget større, så vi 
f.eks. havde en multimaskine (traktor etc.) der udover græsslåning også kunne ændres til 
sneplov, fejemaskine og saltspreder. Konklusionen blev at, hvis man gjorde et sådant ind-
køb, så måtte medlemmerne også have en rimelig forventning om at der blev ryddet hurtigt 
og hyppigt. Derved var man nødsaget til at have en vagtordning i turnus og alt efter disse 
krav, var det ikke noget der kunne forventes at blive gjort frivilligt; der skulle altså en afløn-
ning til. Men der er - af og til - også signaler om, at vores medlemsskare godt kunne bruge 
en sådan "service", fordi der reelt hænger et tungt ansvar på de enkelte medlemmer. Derfor 
er bestyrelsen også villig til at undersøge sådanne projekter nærmere, hvis medlemmer vil 
betale det mere i kontingent. Alternativet kunne også være at entrere med et firma der tager 


sig af den slags, men her er 
satsen dels et grundgebyr 
for at være til rådighed i 
sæsonen og dels en afreg-
ning pr. gang. Prisen her 
vil også afhænge af, hvor 
"sent" vi accepterer at man 
går i gang. 


Konklusionen på dette 
punkt blev altså, at skal vi 
have en snerydningsord-
ning der overtager den en-
kelte grundejers ansvar, 
skal vi påregne en årlig ud-


gift på mellem 10-40.000,- kr., alt efter mængden af sne og udkald. Der ligger ikke nogen 
”videnskabelig” beregning bag tallene, men skal det være noget som medlemmerne betaler 
til, så skal de også kunne regne med at grundejerforeningen overtager medlemmets ansvar 
for glatførebekæmpelse og så lader det sig ikke bare gøre med frivillig og ulønnet arbejds-
kraft; så er det nødvendigt med et firma eller honorerede ”frivillige”, der pålægges et ansvar 
og en forpligtelse. 


Hav derfor disse ting med i tankerne, når vi drøfter dette på generalforsamlingerne.  


 


Vend siden og læs om grundejerens ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse. 
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SÅDAN UNDGÅR DU EN BØDE FOR FORSØMMEL-
SER MED VINTERVEDLIGEHOLDELSEN. OG DET 
ER NOK VÆRD AT ERINDRE SIG NU, HVOR ME-
TEOROLOGERNE HAR LOVET SNE.  


Det kan være surt for husejeren - morgen eller aften at 
skulle ud i kulden for at rydde sne, gruse eller salte. 
Nogle dage ovenikøbet flere gange. Men det er nu en-
gang en af de forpligtelser, der følger med det at være 
grundejer.  


Og forpligtelsen til vintervedligeholdelse af fortove, 
stier, veje og trapper skal tages alvorligt af enhver 
grundejer.  


Grundejeren har ikke blot et erstatningsansvar for de 
uheld, der sker fordi grundejeren ikke har sørget for sne-
rydning og grusning/saltning, men han/hun kan også få 
en bøde for forsømmelser med vintervedligeholdelsen.  


Derfor er det også lige nu tiden for grundejeren at 
tjekke, at der er tegnet en husejeransvarsforsikring, 
som dækker skader på grund af glatføreuheld.  


Har grundejeren ikke nogen forsikring, er rådet: tegn 
hurtigst muligt en sådan forsikring. Det er ikke sjovt at 
skulle betale et erstatningskrav ud af sin egen lomme.  


Bestemmelser om snerydning og glatførebekæm-  


 


pelse finder man i:  


»Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 
og stier", Kommunale vintervedligeholdelsesregulativer 
samt politivedtægter.  


Med hjemmel i lov om vintervedligeholdelse er po-
litivedtægternes bestemmelser herom blevet afløst af de 
kommunale regulativer for vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje og stier.  


De kommunale regulativer vil man kunne finde på 
kommunernes hjemmesider på Internettet.  


Generelt kan man sige, at det påhviler en grundejer, 
hvis ejendom grænser op til offentlig eller privat vej; at 
snerydde fortov, stier, veje og snarest at foretage 
glatførebekæmpelse.  


Særligt for trapper gælder det, at grundejeren altid 
selv skal sørge for snerydningen og glatførebekæm-
pelsen.  


Ved snefald eller ved glatføre skal grundejeren sna-
rest - lige så mange gange det dagligt er nødvendigt - 
foretage snerydning, grusning/saltning af fortov, stier, 
og ved private veje, halvdelen af vejbanen.  


Den ryddede sne skal lægges, så den ikke generer  


 


trafikken. Fortove skal ryddes i fortovets bredde. Der 
skal være sneryddet til skraldespand og postkasse.  


De mere detaljerede regler, herunder rækkefølgen af 
snerydning, hvilke materiel man må bruge til sneryd-
ningen (skovle, fejemaskiner, snekastningsmaskiner 
mv.), hvilke kemikalier man må bruge til glatførebe-
kæmpelse, kan man læse om i de kommunale regula-
tiver, som har meget til fælles, men i øvrigt ikke er helt 
identiske.  


Der er ikke noget i vejen for at grundejeren kan aftale, 
at en anden påtager sig vintervedligeholdelsesarbej-
derne. Det kan være kommunen, en grundejerforening, 
eller en vicevært, der påtager sig vintervedligeholdel-
sesforpligtelserne. I så fald flyttes ansvaret naturligvis til 
den, der har påtaget sig forpligtelsen.  
 
 


 


Snerydning og 
glatførebekæmpelse  


TILLÆG TIL DAGBLADET –  27/1-2007 







