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Bjaeverskov Grundejerforening

§1 Foreningens navn og hjemsted.
Stk. I. Foreningens navn er Bjaeverskov Grundejerforening.
Stk. 2. Foreningen har Koge Kommune som hjemsted og formandens bopael som adresse.

§2 Foreningens medlemmer.
Stk. 1. Berettigede og forpligtede er ejere af parceller pa Skovbovej, (undtagen nr. 1, 2, 3, 5), Laeskov-

vej, samt Stensbjergvej 1-7, hvorpa der er tinglyst deklaration om bl.a. pligt til medlemskab af
grundejerforening.

Stk. 2. Ved ejerskifte indtraeder ny ejer i alle den tidligere ejers rettigheder og haefter for alle dennes
forpligtelser overfor foreningen, uanset alle modstaende aftaler - herunder refiisionsopgorelse -
mellem tidligere ejer og ny ejer. Ejerskifte skal anmeldes til foreningen 14 dage for fraflytning.

Stk. 3. Andele af foreningens formue kan ikke af medlemmerne ved overdragelse af disses ejendomme
eller pa anden made kraeves udbetalt, omsaettes eller i ovrigt gores til genstand for saerskilt rets-
forfolgelse fra de enkelte medlemmers kreditors side.

Stk. 4. Medlemmerne haefter solidarisk en for alle, alle for en, dog hojst 1.000 kr. pr. medlem, for gaeld
stiftet af foreningen og som godkendt af generalforsamlingen.

§3 Foreningens formal.
Stk. 1. Foreningens formal er at varetage medlemmemes faelles interesser som grundejere. Herunder at

pase overholdelse af de pa medlemsejendommene tinglyste deklarationer om grundenes benyttel-
se m.v.

Stk. 2. Foreningen administrerer for kontingentindtaegten fra medlemmerne, vedligeholdelse af de i
ovennaevnte deklarationer omtalte private stier, graesplaener, bede og ovrige faellesarealer og an-
laeg i det omfang, der ikke er truffet aftale med kommunen om dennes overtagelse af vedligehol-
delsen af bestemte dele heraf.

Stk. 3. Foreningen er uafhaengig af partipolitiske interesser.

§4 Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens overste myndighed.
Stk. 2. Ordinaer generalforsamling afholdes hvert ar i marts maned.
Stk. 3. Forslag, der onskes behandlet pa ordinaer generalforsamlingen skal skriftligt tilsendes formanden

senest 1. februar.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinaer/ekstraordinaer generalforsamling sker enten gennem annoncering i den
lokale dagspresse - medier, eller gennem udsendelse af saerligmeddelelse med 14 dages varsel og
med angivelse af dagsorden, hvori samtlige forslag under dagsordenens punkt 5 optages med fuld
ordlyd, safremt disse er af en sadan karakter, at et bredt kendskab dertil skonnes nodvendigt in-
den generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Den ordinaere generalforsamling har til opgave at:
• Vaelge bestyrelsens formand, kasserer, ovrige medlemmer, revisorer og suppleanter.
• Godkende budget og regnskab, samt fastsaette kontingent,
• Fastsaette regler for benyttelse af faellesarealer og faelles anlaeg, samt traeffe beslutning om evt.

aendring af disse,
• Vedtage aendringer i vedtaegter, der skal godkendes af byradet.
• Tage ethvert sporgsmal af faelles interesse op til droftelse.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der underskriver det under generalfor
samlingen forte referat.

Stk. 7. Som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan kun vaelges sadanne medlemmer af
foreningen, som er grundejere og bosiddende i det i § 2 stk. 1 naevnte omrade eller disses aegte-
faeller og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 8. Formanden og kassereren vaelges saerskilt for 2 ar af gangen, valg af formand pa ulige ar og
kasserer pa lige ar, medens de ovrige bestyrelsesmedlemmer vaelges for 1 ar af gangen. Genvalg
kan finde sted.

Stk. 9. Den arlige ordinaere generalforsamling har folgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af en eller flere stemmetaellere.
3. Formanden aflaegger pa bestyrelsens vegne beretning for det forlobne ar. Beretningen

saettes til afstemning.
4. Kassereren fremlaegger revideret arsregnskab til godkendelse.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
6. Kassereren fremsaetter forslag til budget, herunder kontingent.
7. Valg af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, samt 1

suppleant for revisorerne.
8. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslag, herunder ogsa vedtaegtsaendringer, kraeves stemmeflertal blandt de pa
generalforsamlingen afgivne stemmer. I tilfaelde af stemmelighed, bortfalder forslaget. Afstem-
ningsformen afgores af dirigenten.
Safremt beretningen ikke bliver vedtaget, skal dirigenten stoppe generalforsamlingen og overtage
ledelsen af foreningen, samt indkalde til en ekstraordinaer generalforsamling hvor hele bestyrel-
sen er pa valg. Generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger. Dirigenten har i denne periode
ansvaret for foreningens okonomi.
Safremt arsregnskabet ikke bliver godkendt, er kassereren pa valg, uanset stk. 8.
Ekstraordinaer generalforsamling kan afholdes, nar bestyrelsen finder det pakraevet og skal afhol
des, nar mindst 20 medlemmer fremsaetter skriftlig begaering herom til formanden med angivelse
af, hvad der onskes behandlet pa generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte
ekstraordinaer generalforsamling afholdt inden for 6 uger.
Hver ejendom har en stemme, og hver ejendom kan kun mode med 1 fuldmagt, som skal god
kendes af dirigenten og kassereren, idet medlemmer der er i kontingentrestance ikke har stemme-
ret og heller ikke kan tildeles taletid pa generalforsamlingen.

Stk 10.

Stk. 11.

Stk. 12.

Stk. 13.

Stk. 14.

§5 Foreningens ledelse.
Stk. 1. Foreningen ledes af den pa generalforsamlingen valgte bestyrelse, som bestar af formand, kasse

rer, samt yderligere 3 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med naestformand, samt efter forholdene med arbejdsudvalg. Til

disse kan ogsa inddrages medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggende og er beslutningsdygtig, nar halvdelen, inkl.

formanden - eller nar denne har forfald, naestformanden - er tilstede.
Stk. 4. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at traeffe afgorelser af ikke principiel karakter. For

eningen tegnes af formanden, eller i dennes fravaer af naestformanden.
Stk. 5. Ved dispositioner over foreningens konti henvises til § 8.
Stk. 6. Bestyrelsen afholder mode, sa ofte formanden, naestformanden eller 2 andre bestyrelsesmedlem

mer - finder det pakraevet. Bestyrelsen skal dog afholde mode mindst 2 gange arligt. Referater af
bestyrelsesmoder udarbejdes og underskrives af de i modet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Formand og kasserer modtager honorar, som fastsaettes af generalforsamlingen.
Stk. 8. Samtlige bestyrelsesmedlemmer far dog relevante udlaeg refunderet ifolge originalregning, der

godkendes af formanden. Ulonnede bestyrelsesmedlemmer modtager indtil kr. 2.000 pr. ar til
daekning af udgifter til telefon m.v. jf. bekendtgorelse herom.

Stk. 9. Bestyrelsen er foreningens taleror i ethvert sporgsmal af faelles interesse.



§6 Kontingent.
Stk. 1. Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent forfalder helarligt forud pr. 1. april.
Stk. 2. Safremt medlemsbidraget ikke er betalt rettidigt, skal kassereren efter 2 forgaeves skriftlige pakrav

med mindst 8 dages mellemrum overgive fordringen til retslig inkasso.

§7 Foreningens regnskaber.
Stk. 1. Foreningens regnskabsar gar fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Kassereren forestar:

• Inkassation af kontingent.
• Lobende betalinger i henhold til budget, vedtaegter og indhentede tilbud, som er godkendt af

bestyrelsen.
• Opretter og vedligeholder oversigt over betalinger, som kan ske via betalingsservice.
• Daglige regnskabsmaessigeregistreringer.
• 0konomioversigt til de enkelte bestyrelsesmoder.
• Udarbejdelse af arsregnskab til bestyrelsen og revision, samt til godkendelse af generalforsam

lingen.
• Budget i samarbejde med den ovrige bestyrelse til godkendelse pa generalforsamlingen.

Stk. 3. Disposition over foreningens konti:
• Kontingentkonti. Fra denne konto kan kun haeves/overfores til andre konti efter godkendelse af

bade formand og kasserer.
• Driftskonto. Fra denne konto, der ikke ma overstige kr. 100.000, kan kassereren i henhold til

efterfolgende afsnit, disponere alene.
• Reservekonto. Til denne konto overfores, den del af kontingentkontoen, der ikke skal anvendes

til opfyldning af driftskontoen, med jaevne mellemrum. Pa denne konto kan kun haeves efter
godkendelse af bade formand og kasserer.

Stk. 4. Kassereren betaler regninger efter folgende retningslinjer:
• Betalinger via betalingsservice, som er godkendt af formanden.
• Budgetterede udgifter, som er godkendt af den omradeansvarlige eller formanden.
• Ikke budgetterede udgifter, som er godkendt af formanden.

Stk. 5. Foreningen kan indga i administratis samarbejde med andre foreninger.

§8 Nabohensyn.
Stk. 1. De almindelige regler af ordensmaessig karakter, som eksempelvis fmdes i de pa ejendommen

tinglyste deklarationer, i faerdselsloven, hundelov (herunder vedr. lose hunde) hegnslov, byggelov-
givning, bygningsvedtaegt, politivedtaegt, sundhedsvedtaegt og miljoloven m.v. er til for at sikre
godt gensidigt naboskab.

Stk. 2. I de tilfaelde, hvor uoverensstemmelser ikke kan loses af de berorte parter, vil foreningen, om dette
onskes af de berorte parter, indga som maegler, for at sagen kan loses sa hurtigt og billigt som mu-
ligt.

Er der ikke enighed om maegling, henvises direkte til de respektive myndigheder.
Stk. 3. For foreningens ejede faellesarealer, centralstien og oststien gaelderfolgende:

• Alle permanente aendringer af arealerne, sa som plantning, plantekasser, opsaetning af legered-
skaber og sportsrekvisitter, flytning af fliser eller faerdselsbegraensende opsaetninger kraever
foreningens skriftlige godkendelse.

• Leg pa arealerne skal vaerehensynsfuldt over for naboer og faerdsel.
• Faerdsel pa central- og oststien skal vaere hensynsfuldt over for naboer, legende born og ovrige

trafikanter.

• Parkering pa arealerne er ikke tilladt.
• Midlertidig anvendelse af arealerne til oplagring, kan kun ske med foreningens samtykke.

Stk. 4. Foreningen skal patale eventuelle overtraedelser, og alle omkostninger i forbindelse hermed, herun
der bortkorsel af affald og materialer eller lignende palaeggesgrundejeren.

Stk. 5. Foreningens grundejere er enige om folgende faelles retningslinjer for hele omradet:
• Der ma ikke pa veje og stier opbevares affald og byggematerialer m.v.

• Parkering skal vaere iht. Koge Kommunes parkerings bekendtgorelse.
• Parkering udenfor parcellerne ma kun ske pa de dertil indrettede arealer og kun almindelige

personvogne under 3.500 kg ma parkeres her.
• Motorkorsel skal vaere hensynsfuldt over for naboer og ovrige trafikanter.
• Stojende redskaber sa som plaeneklippere, motorsave, slibe og boremaskiner og lignende, ma

kun benyttes pa hverdage, lordage mellem klokken 09-12 og sondage mellem klokken 10-12.
• Renholdelse og vedligeholdelse af fortov pahviler den enkelte parcel.
• Snerydning og grusning skal foretages i et sadant omfang, at gaende trafik kan passere sikkert.
• Braendeovne/pejse ma ikke give rog og lugtgener.

§9 Revision.
Stk. 1. Det er revisionens pligt at gennemga:

• At betalinger er inden for foreningens vedtaegterog deklarationer.
• At regnskabet er udarbejdet i henhold til de faktiske omkostninger.
• At retningslinjer vedrorende foreningens konti er overholdt.

§10 Arkivering.
Stk. 1. Foreningen gemmer skriftlige dokumenter saledes:

• Regnskaber og bilag efter myndighedernes krav, dog minimum 5 ar.
• Lobende sager uden principiel betydning i 5 ar.
• Skriftlige aftaler i 5 ar eller sa laengede er gaeldende.
• Skriftlige aftaler vedrorende foreningens ejendom ubegraenset.
• Gaeldende vedtaegter med aendringer og deklarationer ubegraenset.

§11 Forsikring.
Stk. 1. Foreningen tegner:

• Ansvarsforsikring vedrorende kassereren pa minimum kr. 100.000.
• Ansvarsforsikring vedrorende foreningens ejendom og ovrige ejendele.

Vedtaget pa foreningens ordinaire generalforsamling, den 23. marts 2010.

Godkendt afKoge Kommune, den 22. december 2010, med en bemairkning om, at Laiskovvej 53 B ikke er
med iforeningen.


