
§ 1. 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Grønneha-

ve”. 

Dens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område er 

de grunde, der er eller bliver udstykket af ejendommene 

matr.nr. 18-47 og 53-85 af Løjtegård samt nr. 78a af 

Tårnby. 

§ 1 

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Grønneha-

ve”. 

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens 

område er matrikelnumrene 18-44 og 53-93 af Løjte-

gård, samt 78 af Tårnby. 

Undtaget herfra er følgende matrikelnumre: 

23m - 23v, 79a og 79d-79q, 81b og 81k, 82d, 83e, g, h, 

p, q, r og 85o, p, q, v af Løjtegård 

samt 78af – 78aq og 78bu – 78bø, 78 c og 78 l af Tårn-

by. 

§ 2. 

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) af 

en grund inden for ovennævnte område eller nogen del 

af en sådan grund, har ret til at være medlem af forenin-

gen og er ved medlemskab underkastet foreningens love, 

således som disse er eller på lovlig måde bliver vedtaget 

eller ændret. 

…….. 

§2. 

Enhver nuværende eller kommende ejer (skødehaver) af 

en grund inden for ovennævnte område eller nogen del 

af en sådan grund, har  pligt til at være medlem af for-

eningen og er ved medlemskab underkastet foreningens 

love, således som disse er eller på lovlig måde bliver 

vedtaget eller ændret. 

………. 

Forslag til ændrede vedtægter for G/F Grønnehave. 
Vedtægtsændringer foreslås i § 1, 2, 5, 6, 8 og 12. 
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§ 5 

………….. 

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det pågælden-

de kalenderår umiddelbart efter generalforsamlingens 

afholdelse.  

§ 5  

……... 

Kontingentet opkræves en gang årligt, for det pågælden-

de kalenderår umiddelbart efter generalforsamlingens 

afholdelse. 

 Bidrag, som ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdato, 

kan tillægges et opkrævningsgebyr og kan overgives til 

retslig inkasso. 

§ 6 …… om Generalforsamling 

 

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal inde-

holde følgende: 

….. 

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontingent + lønninger  

§ 6 …… om Generalforsamling 

 

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling skal inde-

holde følgende: 

…... 

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontingent. 

§ 8  

Enhver generalforsamling ……... 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. 

Afstemning kan …... 

§ 8  

Enhver generalforsamling ……... 

På generalforsamlingen har hvert betalende medlem en 

stemme. 

Afstemning kan …... 



§ 12. 

Kassereren fører foreningens bogholderi 

og fortegnelse over foreningens med-

lemmer og deres bopæl. 

Alle regninger skal, forinden udbetaling 

finder sted, være attesteret af forman-

den. 

Af foreningens kontante beholdning må 

hos kassereren kun bero ca. 5.000,00 kr. 

Resten skal indsættes i bank eller spare-

kasse, efter bestyrelsens nærmere be-

stemmelse, og kan kun hæves ved for-

mandens og kassererens underskrifter i 

fællesskab. 

Kassereren er …... 

§ 12. 

Kassereren fører foreningens bogholderi 

og fortegnelse over foreningens med-

lemmer og deres bopæl. 

Den del af kassebeholdningen, der er 

nødvendig for at der er likviditet til lø-

bende udgifter, skal indsættes på en 

konto i et pengeinstitut. Kassereren kan 

uden bestemmelsen i §11 foretage beta-

ling af løbende udgifter. Formanden skal 

inden udbetalinger finder sted, være ori-

enteret. 

Resten af foreningens midler, betegnes 

som opsparing og skal indsættes på en 

konto, hvorfra der kun kan hæves i 

overensstemmelse med bestemmelsen i 

§11. 

 

Kassereren er ….. 
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