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Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 
 

Som vedtaget den 26. april 2014 

 
 

§ 1 

Navn og hjemsted 

 
Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 

 

Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i Bork, Ringkøbing - Skjern Kommune 

 

 

§ 2 

Formål 

 

Stk. 1: Foreningens formål er: 

- At samle grundejere inden for det område, der er omfattet af Lokalplan nr. 81 

- At varetage grundejernes interesser ved at søge at holde området i pæn stand 

- At forestå vedligeholdelse af fællesveje og –stier 

- At forestå vedligeholdelse af foreningens fælles grønne områder 

- At være grundejernes repræsentant i samarbejdet med offentlige 

myndigheder 

- At forhandle med offentlige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse 

- At afholde udgifterne til vedligeholdelse af veje og grønne områder 

 

 

§ 3 

Medlemsforhold 

 

Stk. 1: Alle grundejere skal være medlem af Grundejerforeningen Falen af 1973. 

 

Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til formand/medlem af bestyrelsen. Ved indmeldelse 

betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af året/fuldt kontingent for det 

resterende år. 

 

Stk. 3: Ved salg forpligter medlemmerne sig til at give oplysning om medlemspligten til de nye 

ejere enten direkte eller gennem den valgte ejendomsmægler/-formidler. Ligeledes er de 

forpligtet til at give oplysning om købers navn og privatadresse. (www.falengf.dk) 

 

Stk. 4: Grundejerforeningen er forpligtet til at gøre nye ejere bekendt med foreningens 

vedtægter enten ved fremsendelse af disse, eller ved at ejendomsmægler/-formidler udleverer 

vedtægterne. (www.falengf.dk) 

 

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter. 

 

Stk. 6: Medlemmerne er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme om forslag, 

der rejses på generalforsamlingen. 

 

Stk. 7: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. 

 

Stk. 8: Medlemskontingentet betales via Ringkøbing – Skjern Kommune og trækkes sammen 

med ejendomsskatten mv. 
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Stk. 9: Medlemmerne kan ikke udtræde af foreningen. 

 

 

§ 4 

Generalforsamlingen 

 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. 

 

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent 

for pågældende år. 

 

Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes 

stemmer vægtes lige. 

 

Stk. 5: Der kan kun afgives 1 stemme for hver parcel, og ejere af flere parceller kan højst 

afgive 1 stemme. 

 

Stk. 6: Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

 

Stk. 7: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet 

følger af denne vedtægt. 

 

Stk. 8: På generalforsamlingen annonceres, hvornår næste års generalforsamling afholdes, så 

medlemmerne ved, hvornår indkaldelse og eventuelle bilag senest skal kunne hentes på 

hjemmesiden www.falengf.dk. 

 

 

§ 5  

Indkaldelse til generalforsamling 

 

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Med 

indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 5. Indkaldelsen med 

eventuelle bilag offentliggøres via hjemmesiden www.falengf.dk.  

 

Stk. 2: Såfremt et medlem ikke har mulighed for at bruge hjemmesiden, kan der rettes 

henvendelse til grundejerforeningens formand, som derefter sender materialet til 

generalforsamlingen til medlemmet pr. post. 

 

Stk. 3: Generalforsamlingen holdes i området og indkaldes af bestyrelsen. 

 

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest den 1. marts. 

 

Stk. 5: Indkaldelsen skal indeholde tid og sted, dagsorden samt det reviderede regnskab og 

eventuelt indkomne forslag. 

 

Stk. 6: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens/formandens beretning 
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4. Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse samt forelæggelse 

af budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af formand i ulige år 

8. Valg af kasserer i lige år 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år 

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

12. Valg af 1 revisor i lige år/valg af 1 revisor i ulige år 

13. Valg af 2 revisorsuppleanter 

14. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 

15. Evt. 

 

Stk. 7: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne, og referatet af 

generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

 

 

§ 6 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 

 

Stk. 2: Hvis 20 medlemmer af foreningen ønsker et emne behandlet og fremsætter skriftlig 

begæring om dette til bestyrelsen, skal der også indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Stk. 3: Endelig skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt en tidligere 

generalforsamling har besluttet dette. 

 

Stk. 4: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter en sådan 

begærings fremsættelse og skal ske med højst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en 

dagsorden for generalforsamlingen. 

 

 

§ 7 

Foreningens daglige ledelse 

 

Stk. 1: Foreningens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer jf. § 5, stk. 5, valgt på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

 

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger.  

 

Stk. 3: Valg til bestyrelsen mm. fremgår af § 5, stk. 5. 

 

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. 

 

Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 6: Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden. 

 

Stk. 7: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 

til stede. 
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Stk. 8: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden 

eller den fungerende formands stemme afgørende. 

 

Stk. 9: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af 

bestyrelsens medlemmer. 

 

Stk. 10: Suppleanten indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem ikke mere kan være medlem af 

foreningen pga. salg af sommerhus, eller hvis et medlem af bestyrelsen pga. sygdom eller på 

anden måde er forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i mere end 3 bestyrelsesmøder. 

 

Stk. 11: Foreningen formand er samtidig medlem af bestyrelsen for landvindingslaget ”Kosig”, 

Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland. 

 

Stk. 12: Generalforsamlingen nedsætter udvalg efter behov, og bestyrelsen udpeger mindst 1 

medlem som leder af udvalget. 

 

 

§ 8 

Tegningsregler 

 

Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen, men må ikke uden vedtagelse på en 

generalforsamling foretage dispositioner, der belaster foreningens økonomi ud over, hvad 

årskontingentet i forbindelse med opsparet kapital tillader. 

 

 

§ 9 

Hæftelse 

 

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue.  

 

Stk. 2: Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens lovlige pådragne gæld. 

 

Stk. 3: Lån kan ikke optages uden beslutning herom på en generalforsamling. 

 

Stk. 4: Forhøjelse af kontingentet på 25 % eller derover skal vedtages på en 

generalforsamling, hvor det af dagsordenen tydeligt fremgår, at bestyrelsen indstiller denne 

forhøjelse af kontingentet. 

 

 

§ 10 

Regnskab og revision 

 

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 

 

Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 

 

Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som 

skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen. 

 

Stk. 4: Ringkøbing-Skjern Kommune inkasserer kontingent for foreningen via 

ejendomsskattebilletten. 
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Stk. 5: Kassereren betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab 

over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid 

kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.    

 

 

§ 11 

Vedtægtsændringer 

 

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af 

de afgivne stemmer. 

 

Stk.2: Tilstede ved denne generalforsamling skal være mindst 2/3 af medlemmerne. 

 

Stk. 3: Kan den fornødne tilslutning på den pågældende generalforsamling ikke opnås, kan jf. 

§ 6 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan gennemføre vedtagelsen, 

såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dette. 

 

 

§ 12 

Opløsning 

 

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for 

øje. 

 

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 af samtlige foreningens 

medlemmer. 

 

Stk. 3: Kan den fornødne tilslutning på den pågældende generalforsamling ikke opnås, kan jf. 

§ 6 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan gennemføre vedtagelsen af 

opløsningen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for dette. 

 

Stk. 4: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til formål, som besluttes 

af den generalforsamling, som har besluttet opløsningen. 

 

Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter. 

 

 

 

Datering og underskrift 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 26/04 2014 og erstatter vedtægter af 02/06 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Erik Hansen                                                          Per Sørensen 

   

Dirigentens navn og underskrift 
 

Formandens navn og underskrift 
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NB. Tillæg til vedtægter.  

 

Veje og stier. 

Den enkelte grundejer, vil blive draget til ansvar for beskadigelse af veje og stier.  

GODKENDT PA GENERALFORSAMLING d. 25-4-09.  
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