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§ 1.

Foreningens Navn er Grundejerforeningen,,Grønne-
have". Dens Hlemsted er Taarnby.

§2.
Som Medlemmer er Foreningen phgtig at optage

Ejere af Parcelier af Matr. Nr. 10-92 af Løitegaard
og Matr. Nr. 78 af Taarnby.

Intet Medlem kan udmelde sig af Foreningen, saa
ieenge det er Ejer af en Parcel al et af de naevnte
Matr. Nre. Ethvert Medlem er pligtig til ved Salg a[
sin Ejendom eller nogen Del deraf at afvikle sit Mel-
lemvaerende med Foreningen, samt paalægge Købe-
ren at indmelde sig i Foreningen, og i alle Tllfaelde
hefter den, der har tingleest Skøde paa Ejendommen.

§3.
Foreningens Formaal er at fremme alle Anliggender,

som er til Gavn for og kan udvikle Faellesskabet mel-
lem Foreningens Medlemmer i deres Egenskab af Par-
celeiere.

Foreningen traeffer alle Bestemmelser om Vedlige-
holdelse og Forbedring a[ Veie, eventuelt Anlæg af
nye Veje, Ordning af Vand-, Gas-, Kloak. og Belys-
ningsforhold samt Ordens Opretholdelse paa Arealerne
etc. Den lører de nødvendige Forhandlinger med alle
Myndigheder angaaende Udførelsen a[ Vej- og Kloak-
anleeg m. m. og bestemmer Formen for og Indholdet
af de Deklarationer, som i saa Henseende vil vaere at
leese paa Parcellerne.

§4.
Administrationsudgifterne betales af Foreningens

Kasse og Kontingentet fastsaettes paa den aarlige Ge-
neraiforsamling. Hvert n1,t tiitrædende Medlem betaler
i Indskud til Foreningen 25 Kr.
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Udgifterne ved Vej- og Kloakanlæ.g, Vedligehol-
delse og Belysning af Vele fordeles a[ Foreningen paa
Medlemmerne i Forhold til deres Parcellers Facade-
laengde, dog saaledes at Udgifterne paa Hjørnegrunde
kun paalignes efter Parceliens leengste Facade mod
Vej, forud for et Aar, men skal vaere indbetalt inden
1. Cktober ti1 Kassereren. Der udover erlægges 1 Kr.
pr. Maaned. Dog skai vecl Henvendelse til Kassereren
gives en Respit paa 3 Maaneder. - Ved eventuelt
Arbejdsløshed eller Sygdom gives yderlig Henstand.
Kassereren indseetter de a[ liam rnodtagne Penge i en
Bank paa en Bankbog" lydencle paa Foreningens Navn.
Medlemmerne er pligtige tii at erlaegge Kontingerrtet
paa det af Bestyrelsen fastsatte Sted, evenluelt paa
Kassererens Parcel. Kassereren skal udsteae Kvittering
for de a[ ham modtagne Be1øb. Første Kontingent be-
tales den 1. April 1922 for',', Aar tii 30. ]uni s. A.
Medlemrner, som indtr:eder i Løbet af et I{alvaar, be-
taler Kontingent fuldt ud for det løbende ffalvaar. -Undlader et Medlem at hetale Kontingent, rykkes ved-
kornmende for Beiøbet plrrs Porto pr. Postopkrævning.
Naegter vedkommende {rem,Celes at L';etaie, traeffer Be-
styreisen Bestemrneise om, paa hvilken fulaade Beløbet
skal inddrives.

§5.
Ethvert Medlem er piigtig at overholde de Bestem-

melser, der af Bestyrelsen træffes til god Ordens Op-
retholdeise paa Areaiet. Bestyrelsen tager Besiutning
om, hvorledes der skal forholdes overior Medlemmer,
der ikke overholder givne Ordensbestemtneiser el1er
overtaeder de i Købekontrakterne indeholciLe Servituter,
for hvilke Foreningen har Paataleret. Er er [4edlem
utiifreds med Bestyrelsens Besiutning, kan det fortrange
Sagen forelagt den første ordineere eller ekstraordinære
Generalforsamling, der traeffer endelig Bestemmelse, idet
Sagen ikke kan bringes for Domstolene. Men Medlem-
met er pligtig at rette sig efter Bestvrelsens Paaiaeg,
indtil Generalforsamlingens Afgørelse foreligger.

§6.
Ethvert Medlem er uden saerlig afgiven Erkleering

underkastet Foreningens Love, saaledes sorn de nu er
og i Fremtiden paa lovlig Maade maatte blive foran-
drede.

i
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§ 7.
Generalforsamlingen er Foreningens højeste Myndio-

hed. Hvert Aar I Fåbruu. Muu.,ei hoidei o.di.rJ. CE-neraiforsamling med følgende Dagsorden, 1. AflojgJ."
af Beretning. 2, Fremlaelgelse af rtegnskab til Decf,å.oe.3 Valg at. Bestyrels", ,1.- Vulg af flevi"ore;. Ej..;;;;_
drn:er Generaltorsa"mling holdes efter Beslutning af Be-
styrelsen eller en Generalforsamiing*eller 

"ft". d"go.ingaf mindst 10 Medlemmer. Saadan "Erklaering 
.kul'fo.-å1

vaere gyldig indehoide Angivelse af, hvad cler ønskes
forhandiet pa,a Generalforsainiingen, og naar gyldig B;-
gaering er indkommen, skal Bestyrelsen inden"'14 bajederefter indkalde Generalforsu.i,og"., med ikke ovår3 Ugers Varsel.

Enhver Generalforsamling indkaldes med rnindst 14
Dages Varsel ved sieriig M"edd"lelse rii M"di;;;;.;;
efter deres til Foreningå opgivne Adresser, trndkaldel-
sen skal indeholcie Dagsorden"en, oq intet maa forhand-
Ies paa Generaiforsamlingen ude, ui være anført I InJ-
kaidelsen. Forslag. cler øiskes forhandlet paa en Gene-
ralforsarnling, skal værr ]roreningens Forrn:rnd i HænJe
sencsr B Dagc lorinden.

Hrrqpl Medlem har kun een Stemme som personlig
afgive-s paa Generalforsar:rlingen.

/L[srerrrningen skal ske skrifrliq, naal clet [or]anoesaf mincisr l0 i\4edjenrnrar., cller. naar Diri.qenten få,
langer det.

Generatrforsarnlingen vaelger en Dirigent, der leder
Forhandlingerne og-, a[gør "aile 

fo.melie Sp"rs.;;;l
samt sØrger [or, at der over Forhandling"..rå få". 

"r.Protokol, der underskrives af Dirigenten åg S"k."t*r";
og dermed har fuld Beviskraft.

Beslutninger tages med simpel Sfemmeflerhed und_tqgen Lovaendringer, ti1 hvilket kr.æves, at mindst ,/,r

af lv{edlemmerne er repri:esenteret paa Generalforsam_
iingen, og at Beslutningen tages rnåd ,,i, af de "f;;;;Stemmer. Er det fornøåre Alrrtal Medlernrner ikkå re-
præsenteret, ldgaar §oq:" af Dagsordenen, og en ny
Generaltorsamling indkaldes. paa denne kan BJslutninå
tages med '.,, a[ de afgivne Stemmerud"., H"rrryn iiflhvor mange Medlemmer, der er repræsenteret.

§8.
.. Foreningens Bestyrelse bestaar af 5 Medlemmer, dertillige med 2 Suppleanter vaelges a[ Generuifo..u-li.r_
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gen. Valg a[ Formand, hiaestformand og Kasserer fore-
i'ages af 

-Generalforsamlingen og 9r paa det konstitu-
erå.rde Møde valgt for det følgende Aar. .-- Bestyrel-
sen vaelger selv en Sekretaer' Bestyrelsen varetager
Foreningens daglige I-edelse og forpligter Foreningen
overfor ?.edlerårrå, naar Forruanden (elier i hans Fra-
fald Naestformanden) og to a.ndre Eestyrelsesrnedlem-
rner er enige derom. Dog kan ilestyrelsen ikke uden
en General[orsamlings Sanktion paadrage Foreningen
eller dens Medlemmer økonon:iske B-vrder uCover, hvad
der kan dækkes af Kontingentet, Bestyrelsesmøde hol-
des, naar Formanden eller to andre Bestyreisesmedlem-
mer ønsker det, De paa Bestyrelsesmøderne føtte For-
handlinger indføres i Forhandlingsprotokollen, der un-
derskriries af de tilstedevaerende Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er bestrutningsdygtig naar Formanden (eiler
Neesifor*a.rden) og to anclre Bestyrelsesmediemmer er
til Stede. Beslutning tages med simpel Stemmeflerhed'
Staar Stemmerne lige, gør Formandens Stemme Ud-
slaget. A[ Bestyreiiesmldlemmerne afgaat efter Tur
ski[tevis 3 og 2 paa hver ordinaer Generalforsamling-
De afgaaede kan genvæiges"

§e.
Kassereren har at føre a1le Foreningens Regnskaber.

at modtage og udltrrciige Kvitteringer for alle Ud- og
Indbetalinger tg at indføre disse i Foreningens BøgeY.

Han er plgtig straks at meddeie Formanden, om Ind-
betalingen åf 

-Kotingentet 
ikke sker regelmeessigt. Han

udbetaler alle af Formanclen anviste Fordringer paa

Foreningen og affatter det a:rrlige Regnskab' Han skai
forevise Regnikabsbøgerne for Bestyrelsesmedlemmerne,
saa ofte disse maatte ønske det, dog ikke oftere enci

en Gang om Maaneden. F{an er pligtig ai give Besty-
relsen altre ønskede Oplysninger Regnsl'-abet vedrørende'
Alle Foreningens Regn.skaber vedr'ørende Bøger, Bilag,
Sparekassebøger oli lignende skal fincies hos Kassereren
og opbevares paa et siklei:t Sted,

§10
Udenfor Bestyrelsen vaelges af den ordinære Gene-

ralforsamling 2 Medlemmer til Revisorer af Foreningens
Regnskaber. Du eo berettiget til, om de finder det for-
nøåent, en Gang om Maaneden at efterse Foreningens
Regnskabsbøget og sammenhoide disse med B,ilag og
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Kasse. Findes alt i tilbørlig Orden, giver de Attest der-
forl forelindes derimod Mrshgheder, underrettes For-
manden og den øvrige Bestyrelse derom, og de har
hurtigst muligt at søde Sagen opklaret og eventuelt for-
fulgt, Kassereren er pligtig at vejlede ved Revisionen.

§ 11.

Udenfor Bestyrelsen vaelges af den ordinaere Gene-
ralforsamling et Vejudvalg, bestaaende af 3 Medlem-
mer. Disse skal paa bedste Maade søge at varetage
Foreningens Interesser med Hensyn til Vedligeholdelse
og Kloakering af Veje og disses Belysning samt even-
tuelt Anlæg af nye Veje. Udvalget kan ikke selv af-
slutte bindende Aftaler med Hensyn til Køb af Yej-
material og lignende, men skal indbringe sine Forslag
for Bestyrelsen eller en Generalforsamling. Udvalget kan,
om Bestyrelsen anser det for nødvendigt, tilkaldes ved
Bestyrelsesmøder. Vejudvalget kan først opløses, naar
Ve;'ene overtages af det offentiige. 1

§ 12.

Foreningens Regnskabsa ar følger Kalenderaar et. F ør-
ste Regnskabsaar gaar fra Foreningens Stiftelse til 31.
Decbr. 1922. Regnskabet affattes inden medio |anuar
Maaned af Kassereren, der derefter afleverer det til Be-
styrelsen til Undeskrift, derefter overlades det til de af
den ordinaere Generalforsamlinq valgte Revisorer, der
kritisk og summarisk gennemgaar Regnskabet samt For-
eningens Bøger og Bilag og inden 1. Februar tilbage-
leverer det til Kassereren med Revisionsbemaerkning.
Revisorerne skal forvisse sig om, at Foreningens Aktiver
er til Stede. Af Foreningens kontante Beholdning maa
hos Bestyrelsen kun bero cirka 200 Kr., Resten indsaettes
i en Bank eller Sparekasse og kan kun haeves ved Check
trukne a[ Formanden (Naestformanden) i Forening med
Kassereren. Foreningens Regnskab skal henligge hos For-
manden og Kassereren i B Dage før den ordinaere Gene-
ralforsamling til Eftersyn for Medlemmerne.

§ 13.

Forsaavidt nogen Parcelejer holder Husdyr, skal
han ved at forsyne Parcellen med forsvarligt Hegn drage
Omsorg for, at disse ikke blive til Ulempe for andre
Parceiejere. Parcellen maa ikke benyttes til Oplagsplads,
støjende Virksomhed eller lignende. Kaninhuse, ildelug-
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tende Møddinger, Skarndynger, Bistader o. s. v. skal
holdes i en efter Bestyrelsens Skøn passende Afstand
fra Nabogrundene, Pigtraadshegn maa ikke opsaettes
mellem Grundene eller mod Facade. |ord, der henligger
udyrket, skal vaere tilsaaet med Graes eller holdes rent.
Det er enhver Parcelejeres Pligt at renholde Vejen ud
for sin 

^egen Grund. Hvis dette trods Bestyrelsens gen-
tagne Opfordring ikke er sket, kan Bestyrelsen Iade
Arbejdet udføre paa hans Bekostning,

§ 14.

Foreningen kan først ophaeves, naar Vejene over-
tages a[ det offentlige, og da kun naar '/. af Medlem-
merne forlanger_ det. Foreningens Mldler kan aldrig
deles mellem Medlemmerne. § 14 kan kun omstødes]
frvis '/, a[ Medlemmerne stiller Forlangende derom.

§ 15.

_ Bestyrelsen skal paase, at Rebyggelse med saavel
Lysthuse som Beboelseshuse foregaai 

-under 
Sømmelig-

hedens Former. Huse eller Skure, der bygges paa en
for Arealet beskaemmende Maade, be-yråiges Besty-
relsen til at søge fjernet, eventuelt ved Myndighedernls
H1aelp.
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