
 

Version Dec. 2019   Side 1 
 

Marts 2019 
 

Vedtægter for grundejerforeningen "Granly" 
 

Navn, hjemsted og formål:  
 
§1.  
Foreningens navn er: Grundejerforeningen Granly. Dens hjemsted er Gladsaxe 

Kommune.   
 

§2.  
Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af følgende parceller: 

Matr.nr.:  
 
12 dz, 12 dæ, 12 dø, 12 ea, 12 eb, 12 ec, 12 ed, 12 ee, 12 ef, 

12 eg, 12 eh, 12 ei, 12 ek, 12 el, 12 em, 12 en, 12 eo, 12 ep, 

12 eq, 12 er, 12 es, 12 et, 12 eu, 12 ev,  12 ex, 12 ey, 12 fl, 

12 fm, 12 fn, 12 fo, 12 fp, 12 fq, 12 fr, 12 fs, 12 ft, 12 fu, 

12 fv, 12 fx, 12 fy, 12 fz, 12 fæ, 12 fø, 12 ga, 12 gb,  

af BAGSVÆRD BY OG SOGN    
 

Medlemmerne har pligt til at oplyse en privat emailadresse pr. husstand, der kan 
anvendes af foreningen til udsendelse af informationer om møder, arrangementer 

m.v. Emails modtaget på den oplyste email har retsvirkning i forhold til 
foreningens vedtægter og  antages læst indenfor rimelig tid.  

 
Emailadresserne opbevares af foreningen på betryggende vis i henhold til 

gældende lovgivning og videregives ikke til øvrige medlemmer eller tredjepart 
uden samtykke. 
 

§3. 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel overfor det 

offentlige som overfor private i alle spørgsmål af fælles interesse.  
 

Kontingent, bestyrelse og regnskabsførelse:  
 
§4. 

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad 

gangen. Det årlige kontingent forfalder pr. 1. juli. - Er kontingentet ikke betalt 

senest 2 måneder fra forfaldsdato - kan beløbet overgå til inkasso. 

§5.  

Foreningens interesser varetages af bestyrelse, bestående af 1 formand og 2 
medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 
således at formanden vælges i de lige årstal og de 2 medlemmer i de ulige årstal. 

Genvalg kan finde sted. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv m.h.t. kasserer og sekretær. Bestyrelsens udlæg 
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fastsættes på den årlige generalforsamling. Suppleant for bestyrelsen vælges for 

et år ad gangen.  
 

§6.  
Kassereren modtager alle indbetalinger og alle udgifter samt fører foreningens 

bøger, derunder kassebog og medlemsfortegnelse.  
Foreningens midler, der anvendes til fælles forpligtelser og til arrangementer til 

fremme af sammenholdet i Sandkrogen, indsættes på en bankkonto i 
grundejerforeningens navn. Over konto kan disponeres af formanden eller 

kassereren.  
 

§7.  
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af 1 revisor, der vælges for 

2 år ad gangen i de lige årstal. Suppleant for revisor vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 

 
Det reviderede regnskab forsynet med revisorens påtegning skal være fremsendt 
til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.  

 

Vedtægtsændringer, generalforsamling, opløsning og ansvar:  
 
§8.  

Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt tilstilles medlemmerne sammen med 
indvarslingen til den generalforsamling, hvor vedtægtsændringen skal behandles. 

Forslag fra medlemmernes side skal skriftligt tilstilles formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingen afholdes.  

 
§9.  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver general-
forsamling er beslutningsdygtig ved alm. stemmeflertal, uanset de fremmødtes 

antal, når den er lovligt indvarslet med 14 dages skriftlig varsel til samtlige af 
foreningens medlemmer 

 
Stemmeret har medlemmer, der er fremmødt personligt eller ved fuldmagt. Ingen 

kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end to (2) 
medlemmer. For hver matrikel jf.§ 2 kan der kun afgives en stemme. 
  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ovennævnte regler, når 
bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt 

begærer dette. Ordinær generalforsamling finder sted en gang om året i februar 
eller marts måned.  

 



 

Version Dec. 2019   Side 3 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  

3. Kassererens beretning med fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse  

4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 
7. Valg af revisor 

8. Valg af bestyrelsessuppleant 
9. Valg af revisorsuppleant 

10. Udlæg til bestyrelsen 
11. Etablering af festudvalg 

12. Eventuelt 
 
 

§10.  
Forslag om foreningens opløsning eller vedtægtsændringer kan kun vedtages på 

en generalforsamling. Reglerne om indkaldelse og beslutningsdygtighed er her de 
samme som i § 9. 

 
§11.  

Benyttelse af foreningens redskaber, herunder trailer, sker for eget ansvar og 
risiko. Det påhviler brugeren af sikre sig, at redskabet (traileren) er fuldt 

funktionsdygtig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand inden det tages i brug. 
Skader på redskaber eller på tredjepart under brug af redskaberne er foreningen 

uvedkommende, og må evt. dækkes af brugerens forsikring 
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