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Ny Sebberup Grundejerforening

s1
Foreningens navn er "Ny Sebberup Grundejerforening".

s2
Medlemmer er ifolge forpligtelse I deklaration lysl, 27.6.1964 og senere, ejerne af
matr. nr. 5 d og 8 d i Sebberup og parceller udstykket derfra. Fra matr. nr. 8 d mA
der tilsluttes 5 parceller, se deklaration S 7.

s3
Foreningens form6l er at varetage medlemmernes fallesinteresser, herunder at
overvAge overholdelse af de pA ejendommene hvilende servitutter, samt at
vedligeholde og renholde falles veje og andre fallesanleg.

s4
Kontingentet til foreningen fastsattes for et 6r ad gangen af foreningens
generalforsamling. Det betales forud, hel Arlig, til den termin, som bestyrelsen
mAtte fastsatte.

Sdfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent inden 8 dage efter forfalds tid,
modtager han fra kassereren et skriftligt pdkrav og et gebyr pA 50 kr. Er
kontingentet herefter ikke lndgAet inden 8 dage, prAlegges yderligere et gebyr pA

150 kr., hvilket belob tillige med det skyldige kontingent straks kan inddrives for
medlemmets regning.

Hvis et medlem 2 gange i trak har fAet en rykker, kan bestyrelsen kreve
tilmelding til Betalingsservice.

s5
Adgang til og stemmeret ved foreningens moder og generalforsamlinger har de
medlemmer, der ikke er i restance til foreningen.

Hver husstand har 6n stemme.
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s6

RegnskabsAret laber fra den 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal i underskrevet stand tilbagesendes til kassereren senest den 10.
februar, og hele regnskabet underskrives af formanden, kassereren og revisoren
inden afholdelsen af den ordinere generalforsamling.

s7
Ordiner generalforsamling afholdes hvert Ar ijanuar kvartal og indkaldes med
mindst 14 dages varsel.

Senest samtidig med den skriftlige indkaldelse, largges det reviderede
Arsregnskab og andet relevant materiale ud pA hjelmmesiden,

Dagsordenen skal indeholde folgende punkter;

1. Valg af dirigent
2. Optelling af stemmeberettigede (fuldmagt)
3. Formanden aflegger beretning
4. Regnskabet fremlegges til godkendelse
5. Fastsettelse af kontingent
6. Valg I henhold til S 10.
8. lndkomne forslag
9. Eventuelt

s8

Generalforsamlingen er foreningens hojeste mynclighed.

Simpel majoritet blandt de modende medlemmer-- jfr. S 5 - er afgarende i alle
foreningens anliggender, dog sAledes at der til lovandringer kreves 2/3 majoritet
af fremm odte med lemmer.

Forslag til lovendring udarbejdet af bestyrelsen skal udsendes sammen med
msdeindkaldelsen.

Forslag til lovendringer fra medlemmer skal v€re bestyrelsen i hande inden en
uge efter modtagelse af modeindkaldelsen og videresendes af bestyrelsen til
avrige medlemmer senest 4 dage for generalforsermlingen.

Forslag som onskes behandlet mA vere indgivet rned skriftlig motivering til
bestyrelsen senest 8 dage for generalforsamlingen.

Et modeberettiget medlem kan give et andet medlem eller en lejer skriftlig
fuldmagt til at mode og stemme for sig. Hvert medlem eller hver lejer mA dog hojst
medbringe 6n fuldmagt.
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S9

Ekstraordinar generalforsamling afholdes, nAr bestyrelsens flertalfinder det
fornodent, eller nAr en fjerdedel af medlemmerne fremsetter skriftlig begering
herom.

En sAdan begering skal indeholde motiveret forslag til dagsorden, og bestyrelsen
er da forpligtet til inden 10 dage og med mindst 10 dages varsel at indkalde til
ekstraord iner generalforsamling.

s10

Til at lede foreningens anliggender velger generalforsamlingen en bestyrelse
bestAende af 3 medlemmer. Endvidere velges 1 revisor, 2 suppleanter for
bestyrelsen og 1 revisorsuppleant.

Formanden valges direkte, og bestyrelsen konstituerer sig med ansvarsomrAder
inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Formanden er pA valg i ulige 6r. 2 medlemmer i lige Ar. Alle B-medlemmer velges
for 2 Ar.

@vrige valg for et Ar af gangen.

Genvalg kan finde sted sAvel for bestyrelsen, revisoren som for suppleanternes
vedkommende.

Alle valg foregAr skriftligt, hvis dette forlanges af nrindst et medlem.

s 11

Bestyrelsen fastsetter selv sin forretningsorden. I tiFelde af anmeldt forfald for 1

bestyrelsesmedlem indkaldes suppleanten. Det piihviler sekretare n at fare
forhandlingsprotokollen. I tilfelde af stemmelighed gor formandens stemme
udslaget.

I tilfelde af endring i bestyrelsen i valgperioden nykonstituerer bestyrelsen sig.

Bestyrelsen er ulonnet.
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s12
Bestyrelsen varetager foreningens anliggender, herunder afslutter aftaler og
optager lAn. Foreningens medlemmer hefter solidar:isk for' de af bestyr.elsen for
foreningen indgAede forpligtelser.

Formanden reprasenterer foreningen.

Foreningen har ret til at opkreve et gebyr ved foresporgsel fra ejendomsmaegler-e
mv.

Kassereren modtager og opkraver kontingent og tforetager de fornodne
udbetalinger.

Kassereren skal altid have regnskabet i en sadan orden, at besfirel en og
revisoren til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal til enhver tid
holdes afsondret og individualiseret.

s13

PA bestyrelsesmsder, generalforsamlinger og mocler skal sekret@ren i

forhandlingsprotokollen upartisk indfore alle fremsatte forslag og de tagne
beslutninger. Endvidere er sekretaren pligtig til at anfore i protokollen, hvilke
bestyrelsesmed lem mer de r udebl iver fra m s derne.

Protokollen skal hver gang underskrives af de msdende bestyrrelsesmedlemmer,
og for sd vidt angAr referatet vedrsrende generalforsamlingen, skal dettrs yderlig
godkendes og underskrives af dirigenten.

Vedtegter underskrives af bestyrelsen og dirigenten

Ny Sebberup, den 12. marts2Q14
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