Vedtregter
for
Grundejerforeningen
ttFursundparkentt

$l
Foreningensnavn er "GrundejerforeningenFursundparken".
Foreningensomride fremgir af det af landinspektorK. Balling Engelsenden 16. december1970
udferdigede deklarationsridsover matr. Nr. la, 2a,3a, 4a og4k Noreng By, Asted sogn.Dens
hjemland er Sundssrekommune. Foreningensvrernetinger retten i Skive.

$2
Grundejerforeningener stiftet i henhold til servitutter,der er lyst pi de i $ I nrevnteejendommeog har
til formil - i overensstemmelsemed nevnte servitutter- at varetagegrundejernesfrelles
grundejerinteresser,sivel indadtil som udadtil, herunderblandt andet foresti administration og
vedligeholdelseaf veje, stier,beplantningog frellesfriarealerm.v. Renholdelseaf veje og stier pihviler
grundejerne.

$3
Foreningen er upolitisk, og foreningen kan efter generalforsamlingensbestemmelsetilsluttes en
hovedorganisationaf grundejerforeninger.Som medlem kan og skal optagesgrundejere,der er
retmressigeejere af de under ovennrevnteomride hsrendeparceller.
Ophorer et medlem at vrere ejer af en af de omhandledeparceller, bortfalder medlemsrettenog
-pligten., og vedkommendeudtreder af foreningen uden krav pi refusion af kontingent eller
tilbagebetaling af andel i foreningensformue.

$4
Meddelelseom ejendommensoverdragelseog dermed folgende udtrredenfor selgeren og indtrreden
for ksberen, skal ske senest14 dageefter sksdetsunderskrift fremsendestil foreningen.
Medlemskabeter fsrst effektivt, nir kontingent er betalt. Boprelsforandring(folkeregisteradresse)skal
ligeledesmeddelessenest14 dageefter flytningen.

$s
Kontingentet fastsrttes af den ordinere generalforsamlingpi grundlag af et af bestyrelsenforelagt
budget for det kommende regnskabsar.Kontingentet betaleshelarligt forud.
Principielt skal kontingentet beregnessiledes, at der sker en ligelig fordeling mellem det antal
parceller, som udstykningsomridet - jf. $ I - til enhvertid omfatter.
Undtaget heraf er udstykkeme, der kun betaler 6t kontingent, med mindre ikke afhendede parceller
bliver bebygget.
Restancermed kontingent og andre medlemmernep6lagtebidrag medforer, at det pigeldende medlems
stemmereter suspenderet,indtil restancenog eventuel i forbindelsemed opkrrevningp&lobende
omkostninger, herunder advokatsaler, er behorigt betalt.

$6
Foreningen hrefter kun med sin formue.
Medlemmerne af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, sifremt dette mitte blive vedtagetaf
foreningen pi generalforsamlingen,pi deresejendom lyses deklaration eller pantebrev,hvorved der
gives pant til foreningen som sikkerhed for medlemskontingent.

$7
Bestyrelsenbestir af 7 medlemmer,der vrelgespi den ordinrre generalforsamlingfor 2 Ar ad gangen,
og siledes at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer
vrelgesp& lige 6r, og kassererenog 3 medlemmer
velges pi ulige ir.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsenvelger af sin midte nrestformandog sekreter og fastsretteri wigt selv sin
forretningsordenog forer protokol over forhandlingerneog de af bestyrelsentrufne beslutninger.
Protokollen underskrivesaf de tilstedevrerendemedlemmer.
Bestyrelsener berettiget til i fomsdent omfang at engagereprofessionelassistancei sager,hvor dette er
nodvendigt, f. eks. Advokat, landinspektor,arkitekt og ingenior.
Det tilkommer bestyrelsenat drageomsorg for, at foreningen administreresi henhold til
formilsparagraffen og inden for budgettetsrammer.
Hvervet som bestyrelsesmedlemer ulsnnet, men skal principielt ogsi ske, uden at der pifores
bestyrelsesmedlemmerneekstraudgifter i forbindelsemed hvervet. Der kan derfor efter
generalforsamlingensbeslutning ydes bestyrelsesmedlemmerne
skattefri godtgorelsei forbindelse med
befordring, telefon- og internetforbrug samt til administrativeomkostningeri henhold til de ebhver tid
greldenderegler herfor.
Bestyrelsenkan til losning af specielleopgavernedsretteudvalg, der kan besti af medlemmer udenfor
bestyrelsen,idet udvalgsformandendog altid skal vrre et bestyrelsesmedlem.

$8
Bestyrelsenreprresentererforeningen udadtil i enhverhenseende,sivel over for offentlige
myndigheder, som over for private. Bestyrelsenrider over foreningensmidler i overensstemmelsemed
vedtregterneog de p& generalforsamlingentrufne beslutninger.
Foreningentegnesi skonomiske anliggenderaf formandenog kassereren,enten i fallesskab eller hver
for sig. I ovrige anliggendertegnesforeningen af formandeneller nrstformanden i forbindelsemed et
af bestyrelsensmedlemmer.

$e
Bestyrelsesmsderafholdes, si ofte formandenfinder det nsdvendigt, eller nir mindst 2
bestyrelsesmedlemmerforlanger det.
Bestyrelsener beslutningsdygtig,nir mindst 5 medlemmerer til stede,heraf entenformanden eller
nrestformanden.
Formanden- eller i hans fraver nastformanden- bestyrelsesmsderneog har i tilfrelde af
stemmelighedden afgarendestemme.
Sifremt et bestyrelsesmedlemudtrrederaf foreningen,bliver umyndiggjort eller bliver ude af r&dighed
af sit bo, skal bestyrelsensnarestmuligt, greldendei det udtrredendemedlemsperiode, suppleresig
med en af ved generalforsamlingenvalgte suppleanter,efter rekkefolge.
S6fremt formanden eller nrestformandenefter ovenstiendemitte udtrede af foreningen, skal hans
aflsser vrelgesinden for de resterendebestyrelsesmedlemmer.
$10
Kassererenmodtager foreningensindtregter,udbetaleralle af formanden godkendteudgifter ogfarcr
regnskabetpi en af bestyrelsengodkendtmide. Kassererenunderskriver alle kvitteringer og er
ansvarlig for, at kassebeholdningenhenstir pi konti i et eller flere pengeinstitutterefter bestyrelsens
valg.
Der bsr principielt ingen kontant kassebeholdningv&re.
Foreningensregnskabs&r
er fra 1.januar til 31. december.
Arsregnskabetafleveresinden den 15. februar af kassererentil de af generalforsamlingenvalgte
revisorer, der har en mined til regnskabetsgennemgangog tilbagelevering med eventuelle
bemerkninger.
Regnskabetskal foreligge frerdigt og revideret senestden 15. marts.
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$ 1l
Generalforsamlingener foreningenshoj estemyndighed.
Kun den kan give, endre eller opheve vedtegterne.
Generalforsamlingskal aftroldesi lsbet af irets l. halvdel og pe et etablissementi nrerhedenaf
foreningens omride.
Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 3 ugersvarsel.
Generalforsamlingenindkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingenledes af en dirigent, der vrelgesaf forsamlingen.
Dirigenten mi ikke vrere bestyrelsesmedlemeller revisor i foreningen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden,irsregnskabetsamt budget for det kommendeir.

$12

Ekstraordiner generalforsamlingafholdes,nar bestyrelsenmitte skonnedet formilstjenligt, eller nir
mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigedemedlemmerfremsretteronske herom.
Indkaldelsetil ekstraordinrergeneralforsamlingskal ske med sammevarsel og pe sammemide som til
den ordinere generalforsamlingmed angivelseaf de til forhandling fastsatteefilner.
Sifremt den ekstraordinreregeneralforsamlinger efter onske fra medlemmerne,skal medlerlmerne
samtidig med begeringens fremsettelse meddele,hvilke emner der snskesbehandlet,og bestyrelsener
derefter forpligtet til senest14 dageefter at udsendeindkaldelsertil den ekstraordinrere
generalforsamling.
13
For den ordinrere generalforsamlingskal der greldefolgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsenom foreningensvirksomhed i det forlsbne ir
3. Forelreggelseaf det reviderederegnskabtil godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsentil budget og kontingent for det kommendeflr til godkendelse
5. Awige forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
l. Valg af medlemmertil bestyrelsen
8. Yalg af 2 suppleantertl bestyrelseni rrekkefolge
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag om vedtegtsrendringereller lignende skal indsendetil formanden senestden 15. marts, siledes
at de kan udsendesszunmenmed dagsordenenfor generalforsamlingentillige med bestyrelsens
eventuellebemerkninger.
Avrige forslag eller sager,der snskestil behandlingpe generalforsamlingen,skal indsendestil
formanden senest6 dagefor generalforsamlingens
afholdelse.
$14
Alle valg og almindeligt foreliggende sagerafgaresved simpelt stemmeflertal.Afstemningen kan ske
ved hdndsopretning.Dog skal afstemningenske skriftligt, nir 6t medlem eller bestyrelsenkrrever
skriftlig afstemning.
Hver parcel afgiver 6n stemme,og ejere af flere parceller har 6n stemmepr. parcel. Dog kan intet
medlem, uansethvor mange parceller han er ejer af, have mere end 5 stemmer.
Undtaget fra foranstiende er udstykkerne,der kun har 6n stemme.
Foretagesbebyggelsepi de udstykkeme tilhsrende parceller, bortfalder dog foranstiende undtagelse
for disseparcellersvedkommende.
Det er tilladt at lade sig reprresentereved behorig skriftlig fuldmagt, dog mi ingen msde med fuldmagt
for mere end 5 medlemmer, der tilsammen ikke mi have mere end 5 stemmer.
Til vedtegtsrendringerfordres, at mindst halvdelen af medlemmerneer til stedeog afgiver stemme,og
at beslutningentreffes med mindste 213af de afgivne stemmer.

Blanke stemmerregnesfor ikke afgivne.
Er det foreskrevneantal medlemmerikke til stede,indkaldes inden en mined med mindst 14 dages
varsel ved brev til hvert enkelt til en ny generalforsamling,pi hvilken der uden hensyntil de
stemmeberettigedemodedeltageresantal kan tagesgylduig beslutning,sifremt 2/3 af de
tilstedeverende medlemmer stemmerfor forslaget.

$ ls
De pi generalforsamlingenvedtagnebeslutningerog behandledesagerindfores i foreningens
forhandlingsprotokol, der underskrivesaf dirigenten od de tilstedevrerendebestyrelsesmedlemmer,
og
forhandlingsprotokollen har da fuld bevisgyldighedi enhver henseende.
Ethvert medlem er - nir som helst - berettigettil at gare sig bekendtmed det i foreningens
forhandlingsprotokol indfsrte.
Referat fra ordiner- og ekstraordiner generalforsamlingudsendestil samtligemedlemmeraf
foreningen.
$16
De af den ordinrereeller ekstraordinreregeneralforsamlingtrufne beslutninger,der i henhold til
narvrerendevedtegter mitte vedtagesaf bestyrelsen,er greldendefor medlemmerne,indtil de mitte
endres i henhold til vedtegterne. Eventuel indbringelseaf de trufne beslutningerfor domstolenehar
ikke suspensivvirkning, og medlemmerneer indtil retsafgorelseforeligger, pligtige til at op$lde de
dem i henhold til beslutningernepitagne pligter, det vrere sig af okonomisk eller andenart, ligesom
foreningen,uansetsagsanlregeller senereappel, skal vrereberettigettil at foretageretsskridt til
forpligtelsensopfyldelse.
$17
Enhver grundejerer forpligtet til at lade sin grund sl6 6n gangirligt og inden den 15.juli.
Er grunden ikke sl6et senestden 15.juli, er grundejerforeningenberettigettil at lade grunden sl6 for
ejerensregning.
Hvis ejeren ikke har betalt udgiften i forbindelse med sliningen inden for en n&rrnere fastsatfrist, vil
den blive inddrevetved inkasso.Alle inkassationsudgifteme
pihviler grundejeren.
Siledes vedtagetpi den ordinreregeneralforsamlingden2l. maj 2005 og den ekstraordinere
generalforsamlingden I l. juni 2005.

Erstattertidligere vedtregtergodkendt pi den stiftende generalforsamlingden24. marts 1973 med
tilfojelser godkendt pi den ordinere generalforsamlingden 18. marts 1978 og den ekstraordinrere
generalforsamlingden 10.juni 1978.
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