Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe

Sammenslutningens navn og hjemsted
§1
Stk. 1. Foreningens navn er ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe kommune”
(forkortet ”Sammenslutningen”) med hjemsted i Gladsaxe Kommune, og den blev stiftet d. 6.
maj 1921.
Sammenslutningens formål
§2
Stk. 1. Sammenslutningens formål er at fremme sager af fælles interesse for grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune og herunder afholde aktuelle foredrag og diskussionsmøder.
Stk.2. De tilsluttede grundejerforeninger holder forretningsudvalget underrettet om sager, som
måtte være af generel interesse for alle grundejere i kommunen.
Stk. 3. Sammenslutningen kan på eget initiativ engagere sig i sager, som den finder er af generel interesse for medlemmerne.
Stk. 4. I særlige spørgsmål, hvor en forening ønsker Sammenslutningens støtte, kan forretningsudvalget supplere sig med en repræsentant fra vedkommende forening, der dog ikke har
stemmeret.
Medlemskab
§3
Stk. 1. Foreningen optager grundejerforeninger i Gladsaxe kommune uanset deres størrelse og
om medlemskabet af den pågældende forening er frivilligt eller tvunget.
Stk. 2. Medlemskab af Sammenslutningen er frivilligt og opnås ved anmodning herom til
Sammenslutningens kasserer. Ønske om udmeldelse gældende fra det kommende år rettes til
Sammenslutningens kasserer senest d. 31/12 i indeværende år.
Stk. 3. Medlemskab ophører automatisk hvis en forening har et års restance med
kontingentbetalingen. Ved betaling af restancen kan vedkommende forening opnå medlemskab
igen.
Stk. 4. En forening kan ikke deltage i foreningens aktiviteter eller modtage ydelser så længe
de er i restance
Kontingent
§4
Stk. 1. Sammenslutningen er berettiget til at opkræve et årligt kontingent fra hver forening,
der er medlem og som forfalder til betaling ved årets begyndelse. Dets størrelse beregnes som
antallet af medlemmer i foreningen multipliceret med bidrag pr. medlem, som er det samme
for alle foreninger uanset størrelse, og som fastsættes for det efterfølgende år på det årlige
delegeretmøde.
Stk.2 Kassereren sender opkrævning af kontingent til de enkelte foreningers kasserer i
begyndelsen af året.
Stk. 3. Medlemsforeningernes indbetalinger foretages til foreningens bankkonto, som angives
af kassereren.

Delegeretmøde
§ 5.
Stk. 1. Delegeretmødet er Sammenslutningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2 Alle medlemmer i medlemsforeningerne har adgang til at overvære delegeretmødet;
dog er stemmeretten begrænset til bestyrelsesmedlemmerne i medlemsforeningerne efter
reglerne i §6 Stk. 1.
Stk. 3. Delegeretmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle tvivlsspørgsmål
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
Stk. 4. Der skal udarbejdes et referat af delegeretmødet, herunder de beslutninger, der tages.
Referatet underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver
henseende.
Stk. 5. Senest en måned efter delegeretmødets afholdelse udsendes referatet af delegeretmødet til hver medlemsforening.
§ 6.
Stk. 1. Stemmeret på delegeretmødet har 1 repræsentant fra foreninger med under 100
medlemmer, 2 repræsentanter fra foreninger med indtil 200 medlemmer, 3 repræsentanter fra
foreninger med indtil 400 medlemmer og 4 repræsentanter fra foreninger med over 400
medlemmer. Forudsætningen for stemmeretten er at foreningerne ikke har restance med
hensyn til kontingentbetaling.
Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre delegeretmødet eller dirigenten
bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig. Dog er afstemningen altid skriftlig om
vedtægtsændringer, se § 14, Stk. 1
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en anden repræsentant eller
fuldmagt til forretningsudvalget.
Stk. 4. Beslutninger på delegeretmødet træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten
bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer
medregnes ikke.
Stk. 5. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på delegeretmødet, hvis mindst
halvdelen af det mulige antal repræsentanter er mødt og mindst 2/3 stemmer for forslaget.
Fuldmagter tæller i denne sammenhæng som fremmødte. Antallet af mulige repræsentanter
opgøres ifølge §6, Stk.1 for foreninger, der ikke har kontingent restance. Hvis delegeretmødet
ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget vedtages på et senest 4 uger efter afholdt ekstraordinært delegeretmøde, når mindst 2/3 af de mødte (inklusive fuldmagter) stemmer derfor.
Stk. 6. I tilfælde af Sammenslutningens opløsning, fordeles dens eventuelle formue blandt de
medlemsforeninger, der på datoen for det opløsende delegeretmøde ikke er i restance med
kontingentbetaling og har været medlem uafbrudt i de foregående 3 år. Fordelingen af
formuen sker i forhold til det antal medlemmer, der findes i de kvalificerede
grundejerforeninger i seneste regnskabsår.

Ordinært delegeretmøde

§ 7.
Stk. 1. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år i marts/april i Gladsaxe kommune.
Stk. 2. Delegeretmødet indkaldes af forretningsudvalget med mindst 4 ugers varsel ved
skriftlig indkaldelse eller ved e-mail til medlems-foreningernes formænd og kasserere under
den i medlemskartoteket anførte adresse/e-mail adresse. Forretningsudvalget offentliggør
samtidigt dagsorden på Sammenslutningens hjemmeside.
Stk. 3. Dagsordenen og det reviderede regnskab skal følge med indkaldelsen til delegeretmødet og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære delegeretmøde, skal være formanden i
hænde senest 2 uger før delegeretmødets afholdelse; dog skal forslag om vedtægtsændringer
være formanden i hænde senest d. 1. januar. Forslag udsendes på e-mail samt offentliggøres
på Sammenslutningens hjemmeside.
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6. På det ordinære delegeretmøde skal følgende punkter behandles:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Forretningsudvalgets beretning om det forløbne år.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent for næste år
Budget indeværende år, herunder fastsættelse af godtgørelse til forretningsudvalgets
medlemmer
7) Forslag fra forretningsudvalget.
8) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
9) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer samt suppleanter. (Se § 9, Stk. 2)
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Se § 13 Stk. 2)
11) Eventuelt.
Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Ekstraordinært delegeretmøde
§ 8.
Stk. 1. Ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes, når mindst to foreninger forlanger det,
eller når forretningsudvalget finder anledning dertil. I begæringen skal dagsordenen for den
ekstra-ordinære generalforsamling angives.
Stk. 2. Når begæring om afholdelse af et ekstraordinært delegeretmøde er indgivet til
forretningsudvalget, skal delegeretmødet afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse, idet
juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinære møder sker med mindst 2 ugers varsel og på samme
måde som til ordinært delegeretmøde.
Forretningsudvalg
§ 9.
Stk. 1. Sammenslutningen ledes af et forretningsudvalg, der består af en formand, en
kasserer, en sekretær og to øvrige medlemmer, der alle vælges på delegeretmødet blandt de
tilsluttede foreningers repræsentanter. På mødet vælges også to suppleanter, som efter
forretningsudvalgets bestemmelse kan deltage i udvalgets møder uden stemmeret.
Forretningsudvalget konstituerer sig med en næstformand.

Stk. 2. Forretningsudvalget vælges for to år ad gangen. Formanden, sekretæren og et medlem
er på valg i lige år. Kasseren og et medlem er på valg i ulige år. De to suppleanter vælges for
et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Dersom antallet af forretningsudvalgsmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at
suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er forretningsudvalget berettiget til at supplere
sig selv indtil førstkommende delegeretmøde.
§ 10.
Stk. 1. Forretningsudvalget udgør den daglige ledelse af Sammenslutningen.
Stk. 2. Formanden er den korresponderende. Kassereren fører foreningens regnskaber samt
en fortegnelse over de tilsluttede foreninger, restanter, formændenes og kasserernes navne og
deres email-adresser. Sekretæren fører protokol over delegeretmødets og forretningsudvalgets
forhandlinger og beslutninger.
Stk. 3. Fremkommer der problemstillinger, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er forretningsudvalget pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse.
Forretningsudvalget skal fremlægge sagen til medlemmernes orientering ved førstkommende
delegeretmøde. I særdeles vigtige anliggender skal forretningsudvalget indkalde til ekstraordinær delegeretmøde.
§ 11.
Stk. 1. Forretningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller to medlemmer finder det
nødvendigt, dog mindst to møder årligt. Heraf skal det ene afholdes som et konstituerende
møde umiddelbart efter det ordinære delegeretmøde, og det andet skal afholdes i tilpas tid
forud for det ordinære delegeretmøde, til at forretningsudvalget kan forberede delegeretmødet.
Stk. 2. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Stk. 3. Forretningsudvalgets beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Der skal udarbejdes et referat af forretningsudvalgsmødet, herunder de beslutninger,
der tages. Referatet underskrives af forretningsudvalget på næstfølgende forretningsudvalgsmøde.
Stk. 5. Forretningsudvalget kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå
af ikke-forretningsudvalgsmedlemmer – herunder for eksempel foreningens medlemmer. Dog
skal udvalgsformanden altid være et forretningsudvalgsmedlem.
Tegningsregel
§ 12.
Stk. 1. Sammenslutningen tegnes over for tredjemand af et flertal af forretningsudvalget eller
af formanden og et forretningsudvalgsmedlem i forening. Kassereren kan råde over
foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti.
Regnskab og revision
§ 13.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. På delegeretmødet vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for to år. Genvalg kan
finde sted.
Stk. 3. Regnskabet skal af revisor være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at
en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemsforeningerne samtidig med
indkaldelse til delegeretmødet.
Stk. 4. Modtager kassereren kontanter, indsættes de straks på foreningens bankkonto således
at kassebeholdning til stadighed er lig med 0.
§ 14.
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, samt at mindst 2/3 af
de fremmødtes (inklusive fuldmagter) afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Sidste vedtægtsændringer blev vedtaget d. 24. april 2018.

