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Vedtægt  

for 

Grundejersammenslutningen i Tårnby Kommune 

Stiftet den 15. november 1927  

 

§ 1. Navn og hjemsted. 

Stk. 1, Foreningens navn er ”Grundejersammenslutningen i Tårnby Kommune”. 

Stk. 2, Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. 

Stk. 3, Foreningens adresse er formandens adresse. 

Stk. 4, Foreningens hjemmeside-logo er ”SGTK” efter foreningens formål:  

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune. 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1, Sammenslutningens formål er at samle, fremme og varetage fællesinteresser for Grundejer- og 

Parcelforeninger og deres medlemmer med vejledning og fornøden støtte i spørgsmål vedrørende deres 

ejendomme og vejarealer m.m. 

Stk. 2, Sammenslutningen er upolitisk. 

 

§ 3. Medlemskreds. 

Stk. 1, Som medlem optages enhver grundejer- og parcelforening i Tårnby Kommune. 

Stk. 2, Foreningens kasserer fører medlemsfortegnelse over indmeldte foreninger med angivelse af navn og 

adresse for formand og kasserer, telefonnumre og e-mailadresser. 

Medlemmerne betaler et af delegeretmødet fastsat kontingent for medlemskabet. Kontingentet opkræves 

af kassereren. 

Ved formands- og kassererskifte i medlemsforeningerne meddeles ændringen snarest muligt til kassereren. 

Stk. 3, Kontingentet fastsættes på det ordinære delegeretmøde for det følgende år. 

Stk. 4, Kontingentet for indeværende år, indbetales inden udgangen af april måned via den udsendte 

opkrævning. Foreningens navn og medlemsnummer skal fremgå af indbetalingen. Beregningen af 

kontingentet sker på grundlag af medlemstallet pr. 1. januar. Ændringer af medlemstal skal indberettes til 

kassereren inden den 1. marts. 

Stk. 5, Medlemmer kan udmelde sig af sammenslutningen med 3 mdrs. forudgående skriftligt varsel til en 

1. januar. 
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§ 4. Delegeretforsamlingen. 

Stk. 1, Delegeretforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2, Ordinært delegeretmøde afholdes 1 gang årligt i maj måned og indkaldes med mindst 2 ugers 

varsel via e-mail eller ved brev til medlemsforeningerne og med angivelse af dagsorden, herunder forslag 

om vedtægtsændringer. 

Stk. 3, Møde- og stemmeberettiget på delegeretmødet er medlemmer, som bliver registreret som delegeret 

ved indgangen til mødet. Der kan ikke registreres flere delegerede end den enkelte forening er berettiget til 

jf. stk. 4. 

 Stk. 4, Ved delegeretmøder har foreningernes formænd og 1 delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer 

stemmeret ved fremmøde. 

Stk. 5, Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 6, Kontingent for indeværende år skal være indbetalt før delegeretmødet.  

Stk. 7, Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Regnskabsaflæggelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Budget og kontingentfastsættelse. 

7. Valg af bestyrelse. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

10. Eventuelt. 

Stk. 8, Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. 

marts. Forslagsstilleren skal være til stede ved behandlingen på delegeretmødet. 

Stk. 9, Delegeretmødet ledes af en dirigent valgt af forsamlingen. Medlemmer af sammenslutningens 

bestyrelse kan ikke vælges til dirigent. 

Stk. 10, Delegeretmødet træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af gyldigt afgivne 

antal stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af mindst 10 

af de tilstedeværende delegerede fra mindst 2 repræsenterede foreninger. Vedtægtsændringer undtaget 

herfra jfr. § 11 og § 12. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 

foretages altid skriftlig afstemning. 
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Stk. 11, Stemmesedler skal for at blive erklæret gyldige angive det antal navne på foreslåede kandidater, 

der skal vælges. I tvivlstilfælde afgøres stemmesedlers gyldighed af stemmeudvalget og mødets dirigent. 

Stk. 12, Der tages referat af delegeretmødet. Referatet underskrives af dirigenten og formanden og 

udsendes til foreningernes formænd. 

 

 

§ 5. Ekstraordinært delegeretmøde. 

Stk. 1, Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 

afholdes, når mindst 5 af medlemsforeningerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til 

formanden. I sådanne tilfælde skal delegeretmøde afholdes senest 8 uger efter anmodningen er afleveret 

til formanden. 

Stk. 2, Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært delegeretmøde er 2 uger. 

Stk. 3, Mødet afvikles efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg. 

3. Behandling af forslag. Forslaget forelægges med motivering af forslagsstillerne. 

 

§ 6. Foreningens ledelse. 

Stk. 1, Den på det ordinære delegeretmøde valgte bestyrelse leder og repræsenterer foreningen i dens 

daglige virke. 

Bestyrelsen består af 5 valgte medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 1 

bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer vælges direkte på delegeretmødet. 

Stk. 2, Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og udvalgsformænd for nedsatte 

udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3, Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer, heraf formand eller næstformand, er til stede. 

Stk. 4, Bestyrelsen kan inddrage sagkyndig assistance og foreningsformænd i udvalgsarbejde om 

enkeltsager, når dette skønnes hensigtsmæssigt. 

 

§ 7. Valg til bestyrelsen. 

Stk. 1, Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges 

i ulige årstal. Alle vælges for 2 år. 

Stk. 2, Der vælges ligeledes 1 suppleant til bestyrelsen hvert år gældende for 2 år. 

Stk. 3, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for et år. 
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Stk. 4, Valgene finder sted blandt de delegerede fra medlemsforeningerne. Ingen forening kan være 

repræsenteret i bestyrelsen eller som suppleant med mere end et medlem. Ved nyvalg skal de pågældende 

være til stede på mødet. Pågældende skal være registreret som delegeret fra sin egen medlemsforening.  

§ 8. Bestyrelsens møder. 

Stk. 1, Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Møder 

indkaldes med frist jfr. forretningsorden. Der tages referat af bestyrelsens møder. 

Stk. 2, Formanden subsidiært næstformanden, leder bestyrelsens møder. Afgørelser inden for bestyrelsen 

sker ved simpelt flertal. Ved lige antal, afgør formandens stemme sagen. 

Stk. 3, Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at 

meddele fravær, kan pågældende betragtes som udtrådt af bestyrelsen. 

Stk. 4, Bestyrelsen er ansvarlig for og har rådighed over sammenslutningens økonomiske midler og 

inventar. 

 

§ 9. Foreningens økonomi og regnskab. 

Stk. 1, Sammenslutningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2, Regnskabet afgives til revision senest den 15. februar. Revisionen tilbageleverer det reviderede 

regnskab med eventuelle revisionsbemærkninger til sammenslutningens kasserer senest den 15. marts.  

Stk. 3, Kassereren forelægger det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende 

regnskabsår, på det efter den 15. marts først kommende bestyrelsesmøde. 

Stk. 4, Alle udbetalinger sker via kassereren gennem Sammenslutningens bankkonto (driftkonto). 

Udbetaling kan kun foretages med formandens godkendelse i Netbank. 

§ 10. Formandsmøder. 

Stk. 1, Der afholdes ”formandsmøde” med foreningsformændene mindst 1 gang om året, fortrinsvis i 

november måned. Foreningerne indkaldes jf. § 4 stk. 2, med mindst 2 ugers varsel. 

Stk. 2, Formænd, der ønsker at fremme en sag til offentlige myndigheder gennem sammenslutningen, har 

ret til at være medunderskriver på henvendelsen. Finder henvendelsen sted ved personligt fremmøde, har 

formanden ret til at deltage i fremmødet. 

 

 

 

§ 11. Vedtægtsændringer. 

Stk. 1, Forslag til vedtægtsændringer kan kun fremsættes til behandling ved et ordinært delegeretmøde. 

Ved ændringsforslag skal det fremgå af indkaldelsen til mødet, at der skal finde afstemning om ændring 

sted. Mindst 2/3 del af de tilstedeværende delegerede skal stemme for vedtægtsændringerne, for at disse 

kan have gyldighed. 
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§ 12. Sammenslutningens opløsning. 

Stk. 1, Fremsættes der forslag om sammenslutningens opløsning, indkaldes der til særskilt delegeretmøde 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg. 

3. Forslaget behandles. Der skal forelægges fyldestgørende motivering af forslagsstiller. 

Stk. 2, For at vedtage opløsning af sammenslutningen skal mindst 2/3 del af medlemsforeningerne være 

repræsenteret ved mødet og mindst 2/3 del af de tilstedeværende delegerede stemme for opløsningen. 

Stk. 3, Såfremt 2/3 del af foreningerne ikke er repræsenteret, sammenkaldes til nyt delegeretmøde, hvor 

opløsningen da kan vedtages med 2/3 del majoritet af de tilstedeværende delegerede. 

Stk. 4, Sammenslutningens midler anvendes i så fald til lokale velgørende formål efter delegeretmødets 

beslutning. 

 

Denne vedtægt er ændret: Den 6. maj 1977, den 17. maj 1990, den 27. maj 1999, den 2. juni 2003, den 

8. juni 2010 og den 16. maj 2013. 

                                         Kurt Wriedt                                               Harding Larsen 

                                           Formand                                                        Dirigent 

  

 

Erindringsoversigt 

Dato :                                                        Emne :                                                     § : 

Senest 1. marts Meddelelse om antal medlemmer 
pr. 1. januar. 

§ 3, stk. 4 

Senest 1. marts Fremsendelse af forslag, der 
ønskes behandlet på ordinært 
delegeretmøde. 

§ 4, stk. 8 

Senest 30. april Indbetaling af kontingent. § 3, stk. 4  
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