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I"or"crringcrns Nlvn r:r' Grunrlcjcr-foreningen,.I3irke-
Viing''. [)Cns I[.jtrnsted er''l-aarnhv.

bqf
-§onr -\leillcnnner er- Iior-crnineen pligtig :rI o[)-

trrge Ir jc'rc ul' Prlccllcl irl lletr- Nr'. 10 92 lf Løjtc,
g-rtiirrl og llltr' Nr-. 78 aI I'lar-nbr..

In tct llt:rlleur lian uclntelrle sig af Foleningcn.
slr længc clcl. er I,,jer af en Parcel af et a-[ de
nær-ntc Illtr'. -\r-e. Itthr,clt t\Iedlen-r cr pligtig l"il
verL Sulg lf sin I:..ienrlotr ellcl nogen Del deraf lt
lllrl:eqge lioJrelen rrt inrlmeltte sig i F-oreiringen.

§3
ll'oL'crrinecns Porrnall el at. lremme alle ,\niig-

slenrier-, soru ei til (iar,n for og.. han uclvilile li'ælles-
slilrbeL nrellenr l"oleninqens X'Icdlcmnrer i r'leles l-igen-
slirrb riI I:)arc:clt,jcrc.

Irorenin--en 1rælfcr alle lJcstcrnurelser o[r Vcti-
ligcholclclse og Iiorbech'ing af \reje, c'vcutLrclt Anlæg
rf nl.cr \Icic, Ordning al \irurd-. [ils-, Kloak- og Bcl],s-
rr ingsiollrolcl samt Oltlcns OpleLholdclsc paa Are-
rrlerne etc. I)en førel rle nøtlvenrlige Iforhancllinger
nrcrl allc llr,ndisheclel' ilneililerlrle l,irlførelscn nf Vcj-
og lilolklnlltg ru. ni. o,.q- bcstenrnrer Folmetr for og
Iurlholclet :rI de I)elilrrrtirlncrr, sorn i s:r..r lletrsc-
cnclc vil r,lelc rt kcsc paa J?arcellerne.

§4
l)r ti1 Op{-r,ldt:lse aI F-orcningerts Iiolmaai og dens

'\rlnrinistlution nlc(.lgilzlelr{ii' LlctgifLcr forcleles pail
]'lc,rlleurrncrnc j Irol'irolcl tiI clet ,\real, de ejer, (rg

tlel [astsrettes plla rlcrr rrrrlige Generalforsrmliirg,
Irr,or nreqct cler ska.l clpkrær'es l«rr clet paaga]ldett(ltl' Ilegnsliabsaar'. Jror cii:t forste Ilcgnskabsirat' frstsa:t-
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tes Kontingentet til 1 Kr. for hr,er fulde 700 I(v.
N{eter Netto-Areal.

Udgifterne ved Vej- og I(loakanlaqg, Vedligehol-
delse og Belysning af Veje fordeles af Foreningen
paa Nledlemmerne i Forhold til deres Parceilers Fa-
cadelængde, dog saaledes at Udgifterne paa Hiørne-
grunde kun paalignes elter Parcellens længste Fa-
cade mod Vej.

§5.
Kontingentet betales halvaarsvis forud til I(asse-

reren) som indsætter de af han modtagne Penge i
en Bank paa en Banhbog, lydende paa lioreninQens
Navn. Medlemmerne er pligtige til at erlægge Kotr-
tingentel- paa det aI Bestyrelsen fastsatte Sted, cven-
iuelt paa I(assererens Parcel" I(assereren skal ud-
stede Kvittering {or de af ham modtagne ileløb.
F'ørste Kontingent betales den 1, April 1922 lor t/2

Aar til 30. Juni s. A. Nledlemmer, som indtree,tler i
Løbet af et Llalvaar, betaler Kontingent fuldl- ucl for
det løbende Halvaar. - Undlacler et Medlem al- Ite-
tale Kontingent, rykhes vedkommende for Beløbet
plus Porto pr. Iiostophrævning. Nægter vedkom-
mende fremdeles at betale, treeffer Bestyrelsen I3e-
stemmelse om) paa hvilken Nlaade BeløbeI shal incl-
d rives.

§6
Ethvert X,{edlem er piigtig aL overholcle de Ile-

stemmelser, der af Bestyrelsen træffes til gor.t Ot--
dens Opretiroldelse paa Are:rIet. Bestyrelsen t:rger
Beslutning om, hvorledes der shal forholdes overfor
NIedlemmer, der ikke overholcler givne Ordensbe-
stemmelser eller overtræder de i Købekontrakterne
indeholdte Servituter, for hvilke Foreningen har Paa-
taleret. Er et Nledlem utilfreds med Bestyrelsens
Beslutning, kan det forlange Sa,gen forelagt den førstc .

ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling, dei
træffer endelig Bestemmelse, idet Sagen ikke lian
bringes for Domstolene. I'[en \{edlemmet er pligtiq
at rette sig efter Bestyrelsens Paalarg, indtil Genernl-
forsamlingens Afgørelse foreligger

§7
EthverL Nledlem er uden særlig afgiven Erklæ-

ling underkastet Foreningens I-ove, saaledes solll
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'de nu er og i Fremtiden paa loviig Maade maalte
blive forandrede.

§8.
Generalforsamlingen er Foreningens højeste NI5,ir-

dighed. Hr,erl- Aar i F-ehruar' ltlaaned holdes ordinær'
[ieneralforstrmling med lølgencle Dagsorden: 1. A{leeg-
gelse zrf ISeretning. 2. Irremlæggelse af Regnsliab trl
.I)echarge. 3. Valg af Bestyrelse. 4. Val,g irf Revisorer.
Ekstraordinær Generalforsrmling holdes elter BeslLrL-
ning af BestSrrslss. eller en Generalforsamiing eller
elter Begæring af minclst 10 Medlemrner'. S:radtur
IJrklæring skal for at være gyldig indeholde Angi-
velse af, hr,acl der' ønskes forhanclleL paa (ieneralfor-
samlingen, og naar gyldig Begæring er indkommen,
skal Bestyrclsen inden 14 Dzrge derefler: indhaicle
Generalforsammlingcn med ihke or,er 3 Ugers Yrrrsel.

Enhver Generalforsamling indkaides med minclst
14 Dages Varsel vcd særlig Nleddelelse til hledtcm-
merne ef [er: deres til Foreningen opgivne Atlres-
ser. Indkaldelsen skal indeholde Dagsordcnen, og
intet maa forltandles paa Generalforsamlingen uclen
aL vær'e anførI i lndkzrldelsen. Forslag, der ønskes
Iorhandlel- paa en G.eneralforsamling, skal r,ære For-
eningens lior-rnancl i Hænde senest 8 Dage foriulen.

Paa Genelalforsamlingen har hvei't Nledlem en
Stenlme for hvert futde 700 I(v. Meter, hans trijen-
doms Nettoareal andrager. Stemmerctlen rtdør,es ved
personligt X{øde eller vecl et antlet Xledlem, forsvtlet
med slirifl-lig Irulclmagt.

Afstemningen shal ske skriltlig) naar tlet forlan;1es
af mindst 10 N{edlemmer, eller naar Dirigen[en fot'-
Ianger det.

Generalforsamlingen vælger en Diri,,gent, tler lecier
I'-orhandlingcrne og rtfgør nlle formelle S1tørcstnaal
sarnt sør'ger for-, at der over Irorhandlingernc føres
'en Protokol, der ttnclerskrir,es af l)irig-enten og Se-
krctæren og derrned har fuld Beviskraft

Beslutninger tages tned simpel Stemrneflerhetl tLld-
tagen Lovændringer, til hvilkeL kr-zeves, rtt rninclst
2r', af Merilerrrnerne er r-opl'æscnteret paa [ieneralfor-
samlingen, og at Beslu[ningen lages med 2/, af cle

afgivne Stemmer" Er clet fornødne Antal Medlemmer
ikke repr:e senteret, udgaat' Sagen af Dagsorclenen,
og en ny Generaifor:samling inclkalcles. Paa denne
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kan Beslutning tages med z/, af
uden Hensyn til, hvor mange
repræsenteret.

§e

de afgivne Stemmer
X{edlemmer, dc'r c.r

F-oreningens Besiyrelse bestaar af 5 NlediernntL'r)
cler tillige med 2 Suppleanter- vælges af Generaifor.-
samlingen. Valg af Formand, Næstformand og Kas-
serer foretages af Generalforsamlingen og er paa clet
Iionstituerende 1\,[øde valg[ for Tiden indtil deir or-
<linære Generaiforsamling i Aaret 1923. - I3estyrel-
sen vælger selv en Sekretær. I3estyrelserr varetager-
I'-oreningens rlaglige Ledelse og forplig[er -Forenin-
gen overfor '1'recliemand) naar F-ormanden (eller i
hans lir-afalcl Næslformanclen) og lo andre Bestylel-
sesmecllemmer er enige rlerom. Dog kan Bestylelsen
ikhe uden en Generalforsrnrlings Sanhtion paadra{e
Foreningen eller dens N,Iecllernmer økonomiske Bt,r-
cler udor,er. hvad der lian dækkes aI Kontingentet.
Beslyrelscsrløde holcles, nrurr- Formanclen eller to
anclre Beslyrclsesrnedlemrner ønskel det. I)e paa Be-
styrelsesrnødclne førte F'orhandlinger indføres i For-
handlingsprotokollen, der unclerskrives af de tilstecle-
vzerende Bestlrrg|5e5medlemmer. Bestyrelsen er be-
slutningsclygtig, naar Formanden (eller Næstforman-
den) og to andre Best5,1'gls95rnedlemmer er til S[ede.
Beslutning tages med simpel Stemmeflerhed. Staar
Stemmerne lige, gør Formandens Stemnre l-ldslarget.
Af Bestyrelsesmedlemmerne algaar efter Locltrækning
tle 3 i F ebruar 1923 og de andre 2 i F'ebruar 1921.
f)erefter afgaar skiftevis 3 og 2 paa ltt,er or-dinlcr
(ieneralforsamling. De algaaeile kan genvælges.

§10
Irindes l(assereren at have gjort sig skyldig i Uor'-

den ellel X,Iis1ighecl, han han til enhver Tid afsæL-
tes trf Bestyrelsen. Kassereren har at føre alle F,ol--
eningens Rcgnskaber', at modtaoge og udfærdigc Kvii-
Leringer for alle Ud- og Indbetalinger og aL inclføre
clisse i For"er-ringens I3øger'. Han er piil;tig straks al
meclclele Fon-nancien, om lndbeLalingen af I{ontin-
geirtet il<lie shci' regelmæssiugt. FIan r-rclbei:rler uiic
af Formanden anviste Iroriiringer paa Foreningen
og affatter det aarlige Re.qnskab. IIan skal iolevise
RegnsknbsbØgerne for Bestyrelsesmerilernrnerne) sair
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ieverer det til Bestyrelsen til Unclershrift, dercftcr
over'lades det til de af den ordinære Gener-alfoi.sam-
ling valgte llevisorer, som kritisk oa. slrnlnlarish gcn-
ofte disse maatte ønske det, dog ilike oltere end en
Gang om N,faaneden. Han er pligtirq til aL give Re-
slyrelsen alle ønshede Oplysninger Regnskabet ved-
rørende. AIle Foreningens Regnskaber: ve«lrØrentle
Bøger, Bilag, Sparekassebøger og lignende skal fin-
des hos Kassereren og opbelitles 

- pea et sikkert
Sted.

§11
. Udenfor Bestyrelsen vælges af clen ordinære (iene-
ralforsamling 2 X{edlemmer til Revisorer af Fore-
ningens Regnshaber. f)e cr ber-cttiqet tii, om rie fin-
der clet fornødent, en Gang oln Alaaneden at eftersc
Foreningens Regnskabsbøger og sammenholdc clisse
med Bilag og Kasse. trindes alt i tilbørlig Orclen,
giver de Attest derfor; forefindes derimori X,Iislig
heder-, underrettes I--ormanden og den øvrige Besty-
relse derom, og de har hurLigst muligt at søge Sagen
opklaret og eventuelt forlulgt. I(asser-eren er pli,qtig
at vejlede ved Revisionen.

§ 12.

Udenfor Bestyrelsen vælges af den orrjinære Ge-
neralforsamling et Vejudvalg, bestaaende af 3 X{eti-
lernmer. Disse skal paa bedste Maa-de søge at vare-
tage Foreningens Interesser med Hensyn tit Ved-
ligeholdelse og Iiloaher.ing af Veje og disses Belys-
ning samt eventuelt Anlæg af nye Veje. Udvalget
kan ihke selv afslutte binclende Af[aler. mcct l{enqvn
til Køb af Yeimateriel og lignenrle, men skal ind-
bringe sine Forslag for Bestyrelsetr eller en General-
forsamling. Udvalget kan, oil Bestyrelsen anser clet
for nøclvendigt, tilhaldes ved Bestyrelsesmøder. Ve,i-
udvalget kan først opløses, naar Vejene overtages af
det offentlige.

§13
Foreningens Regnshabsaar følger Kalenderaaret.

F-ørste llegnskabsaar gaar fra Foreninugens Stifteise
til 31. December 1922. Regnshabet aflaties inclen rue-
dio Januar Maaned af Kassereren, der tlerefter af-
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rierngaar Regnskabet samt Foreningens Bøger og Bi-
lag og inden lste Februar tilba,geleverer det til Iias-
serererl med Revisionsbemærlining. Revisorerne shal
forvisse sig om, aI lioreningens Ahtiver er til Stede.
Af Foreningens hontante Bel-roldnig maa ltos Besty-
relsen kun bero 100 I(r., Resten indsættes i en Batik
eller Sparel{asse og han ktin hzer,es ved Checks trul<tte
af Formlntlen (N:cstformanden) i Forening med l(its-
sereren. Foleningens Regnskab skal lienligge hos
Formanden oq Kassereren i 8 Dage før clen ordinære
Generalforsrmling til Eftersyn for Medlemmerne.

§14
- Forsaavidt nogen Parcelejer holder: I{usdyr. s}ral
hau ved at fors5,ne Parcellen med forsvarligt IIegn
drnge Omsors for. at disse ikke bliver til Ulempe
lor andre Parcelejerc. Parcellen maa ikke benyttes
til Oplagsplarls. støiende Virl<somhed ellcr lignende.
I(aninhuse, ilclelugtencle n{øddinger, Skarndyn,ger. Bi-
stader o.. s. \,. slial holdes i en efter Best5,relsens

-§køn passendc Afstand fra Nab,ognrndene. Pigtraads-
hegn maa ihl<e opsættes mellem Grundene elier mocl
Iiacade. Jord, cler henligger udi3Tkg1, skal være ti l-
laaet mcd Græs eller holdes ren. Dret err enhrrel Par-
celejers Piigt at renholde \reien r.rd tor sin eqen
Grund. I-Ivis clette trods Bestyrelsens gentagn,e Op-
foldring ikl<e er sket, kau Bestyrelsen lade Albejdet
udIøre paa hans Bekostning.

§15
Foreningen kan først ophæves, naar Vejene over-

tages af det cffentlige, og da kun naar 2f, af }fetl-
lemmerne forlanger det. Foreningens X,[idler iian al-
drig deles rnellem }{edlemn-rerne. § 15 kan hun om-
stødes, hvis 2/, af Medlemmerne stiller Forlangepde
derom.

§16
Bestyrelsen skal paase, at Bebyggelse med saitvel

Lysthuse som Beboelsesli-ise foregaar uncler Søm-
melighedens Former. Ifr"Lse eller Shure, der b5,gges
paa en for Arealet besl<æmnende Nlaade bem5rndios"
Bestyrelsen til at søge Ijernet eventuelt ved Myn-
dighedernes Hjælp.
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