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FORSLAG NR 1 – Mini trælygtepæle 
V. Jan Pedersen, Toftebuen 144 
 
 
 
Mini trælygtepæle. 
 
Jeg vil foreslå der bliver indkøbt 8 -10 stk. “mini trælygtepæle” til trængende hunde. 
 
Disse skal placeres på stratetiske steder rundt i vores bebyggelse ved vores stisystem. 
 
Baggrund, der er en del hunde der dagligt luftes i vores område. 
Det går nogle gange ud over både den fælles beplantning på vores fællesområder og hække rundt om i vores 
bebyggelse. 
 
For at hjælpe hundelufterne opsættes disse “mini trælygtepæle”, der så meget gerne skulle medvirke til en kraftig 
nedsættelse af, gener for træer og buske i Toftebuen. 
 
“Mini trælygtepælene” er af afbarket fyrretræ. 
Størrelse på disse skal være: 
Højde: ca. 100 cm 
Diameter: ca. 30-40 cm. 
Farve: diskret brun 
De graves ca. 30-40 cm ned i jorden. 
 
Pris i et rundt tal incl. moms, transport, stolpebeton og træbeskyttelse: 10.000 kr. 
 
Opsætning kan ske på en fælles arbejdsdag i grundejerforeningen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Jan 
 
 
 
Der stemmes om: 
Kan GF godkende, at der kan indkøbes og opsættes mini trælygtepæle? 
 
Ja/Nej 
 
  



  April 2022 

Grundejerforeningen Toftebuen - www.toftebuen.dk                 Generalforsamling 3 

FORSLAG NR 2 – Husorden 
V. Jan Pedersen, Toftebuen 144 
 
 
1. Formål  

Denne husorden har til formål at udstikke nogle fælles guidelines/spilleregler, således vi undgår unødige tvister om, 
om noget er tilladt eller ej, det vil sige en fælles referenceramme.  

Det er en målsætning, at alle beboere i grundejerforeningen arbejder for at tilgodese fællesskabet og viser hensyn, 
så Toftebuen bliver et rart sted at bo og færdes i.  

Husordenen er gældende for alle, det vil sige grundejere, lejere og gæster, der bor eller færdes i Toftebuen.  

Det er alles opgave at sørge for, at alle os der bor her og vores gæster er bekendt med husordenen.  

Således bør alle, af hensyn til bevarelsen af det gode naboskab, selv henvende sig personligt til personen for med 
god takt og tone, at løse eventuelle problemer.  

2. Informationer 

Alle beboere skal holde sig orienteret om forhold i grundejerforeningen, hvorfor alle opfordres til løbende at holde 
sig orienteret på grundejerforeningens hjemmeside www.toftebuen.dk  hvor relevant information vil være at finde.  

3. Fællesarealer 

Alle beboere og gæster i Toftebuen må færdes frit på fællesarealerne, med respekt for de andre beboere.  

Det henstilles til når man færdes uden for grus og asfaltstierne, ikke at komme tætter på andres grunde/hække end 
10 meter. Dette gælder især der, hvor der i lokalplanen er en begrænsning på hækkens højde. 

Der må ikke foretages beskæring af træer, buske eller blomster, og der må ikke ændres på beplantningen, da alle 
grønne fællesområder passes af foreningens gartner – eller på grundejerforeningens arbejdsdage.  

Fællesarealerne skal bibeholdes i forhold til den af kommunen vedtagne lokalplan for området, samt vedtægterne 
for foreningen.  

Leg kan foregå på de åbne fællesarealer og de 2 legepladser under forudsætning af hensyntagen til de øvrige 
beboere og bestemmelser i husorden. 
Boldspil på ”boldbane” må ske i tidsrummet 09.00 – 18.00 alle uges dage, under hensyntagen til de øvrige beboere.   
Husk at ”søen ” ikke er en del af vores fællesarealer.  
 
4. Affald og storskrald 

De opstillede affaldsbeholdere på hver grund skal benyttes, og anvendelse af affaldsbeholderne skal følge de af 
kommunen og renovationsselskabet udstukne regler, samt holdes inde på egen grund.  

Bortskaffelse af større mængder affald og storskrald henvises til kommunens genbrugsplads. 

Haveaffald, storskrald m.m. samt privat opmagasinering må ikke stilles på fællesarealerne, veje, P pladser og 
vendepladser.  
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5. Husdyr 

Alle hunde, uanset størrelsen skal holdes i snor når de færdes i Toftebuen, dette gælder også på fællesarealerne. 

 Skulle der ske uheld på turen, skal efterladenskaber selvfølgelig fjernes omgående og smides i egen skraldespand.  

6. Parkering og færdsel med køretøjer 

Biler og andre motorkøretøjer må ikke parkeres på en sådan en måde, at de gene for andre  

Parkering bør ske i egen carport/matrikel, undtagelsesvis på de indrettede gæsteparkeringspladser eller vejen under 
hensyntagen til øvrige trafikanter.  

Trailere og andre mindre påhængskøretøjer må kun parkeres i beboernes egne matrikel.  

De fælles parkeringspladser må ligeledes ikke benyttes til midlertidig eller permanent opbevaring af genstande, jord 
eller andet.  

Der tages særligt hensyn til alle og især legende børn, ved at køre langsomt i Toftebuen.  

7 Støjende aktiviteter 
 
Arbejde med motordrevne redskaber fx plæneklipper, save, el-hammere og manuelle redskaber fx hamre og savning 
og lign. skal ske i tidsrummet hverdage (mandag – fredag] for håndværkere 07.00 – 18.00 for beboer 08-00 – 20.00.  
Weekender og helligdage fra 08.00 -18.00 gældende for både beboer og håndværkere. 
 
8. Skadedyrsbekæmpelse 

Såfremt der observeres skadedyr, for eksempel rotter, på området eller på en grundejers matrikel, skal man 
omgående anmelde det til Roskilde Kommune, så de kan handle på problemet. I sådanne tilfælde henstilles der til, at 
man ligeledes informerer bestyrelsen om dette.  

9. Den enkelte beboers ejendom og grundareal 

Alle beboere sørger for, at der er rent og ryddeligt omkring egne boliger og parkeringspladserne. Dette er blandt 
andet for at undgå skadedyr som fx rotter. 

Sammen skaber vi et dejligt og trygt Toftebuen 
med respekt for alle 

 
 
 
Der stemmes om: 
Kan GF godkende ovenstående husorden? 
 
Ja/Nej 
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FORSLAG NR 3 – Hjertestartere 
v. Bestyrelsen v Bjarne 
 
 
Opsætning af 2 x Hjertestartere på Toftebuens område 
  
Det foreslås at der opsættes 2 stk. Hjertestartere i Toftebuens område. Disse 2 skal placeres så hele området er 
dækket med mindst mulig afstand til en hjertestarter. På nedenstående kort er bestyrelsens forslag til ca. placering 
der giver maksimal dækning for alle beboere i Toftebuen. Det optimale er at placere hjertestarteren på en ejendom, 
da vil være den nemmeste måde at kunne få strøm, og ejerne vil så blive kompenseret for strømforbruget. Er det 
ikke muligt at finde 2 ejere der vil lægge hus til, skal det undersøges hvorledes etablering ellers kan gøres. 
  
Der findes allerede en hjertestarter ved Kirken, men der er rimelig langt at løbe hvis det er en person der bor i den 
nederste del af Toftebuen. 
  
Anskaffelsespris 
En hjertestarter inklusive skab koster 16.495,- DKK hertil kommer opsætning, der skal foretages af en elektriker. Det 
er vurderet at opsætning koster ca. 3000,- per hjertestarter. Så den samlede anskaffelsespris er 38.990.- DKK 
  
Drift 
- Hvert andet år skal Pads udskiftes. Det koster 499,- DKK per sæt 
- Hvert 4. år skal batteriet udskiftes, det koster 1.518,- DKK per batteri 
- En hjertestarter forbruger ca. 150 KW strøm per år. Bliver hjertestarteren opsat på et hus, foreslår Bestyrelsen at 
man kompenserer ejerne for strømforbruget. 
- Overvågning af skabet – er skabet åbnet, fejl på hjertestarter – 1.870,- DKK for 5 år. 
  
Alle ovenstående priser er eksklusive moms. 
  
Estimeret årlig driftsomkostning per hjertestarter: 2.566,- DKK inklusive moms 
 
Placering 
I nærheden af de røde markeringer på nedenstående kort. 
 
 
 
Der stemmes om: 
Kan GF godkende, at der kan indkøbes og opsættes 2 hjertestartere? 
 
Ja/Nej 
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FORSLAG NR 4 – Vedtægtsændringer 
V Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen ønsker nogle justeringer til vores vedtægter, så de bedre stemmer overens med vores arbejdsgange. 
 
Forslag til vedtægtsændringerne, ses i deres fulde afsnit i bilag 1. 
 
Der stemmes om hver ændring enkelt vis. 
 
 
Der stemmes om: 
Kan GF godkende, den nævnte ændring? 
 
Ja/Nej 
 
 
 
Note fra de nuværende vedtægter, omkring vedtægtsændringer. 
 

§ 24. 
 
Stk. 1. Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. 
 
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes 
ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. 
 
Stk. 3. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 
 
 
 
Ændring nr 1 

- Fjernelse af advokatfirmas navn, adresse mm.  
o (det firma der oprindeligt lavede vedtægterne, men som vi intet har med at gøre i dag) 

- Fjernelse af jounalnr i footeren og i stedet indsættes måned og år for redigering 
 
Ændring nr 2 

- § 3 stk 1. Fjernelse af bilag/kort der viser området som det var tegnet før opførelsen af alle husene. 
-  

Ændring nr 3 
- § 14 stk 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved at lægge 

indkaldelsen på hjemmesiden www.toftebuen.dk , eller sende den ud pr e-mail. Alternativt kan bestyrelsen 
vælge at indkaldelsen ligges i postkasserne. 
 

Ændring nr 4 
- § 14. stk 6. Rækkefølgen på dagsorden til den ordinære generalforsamling justeres, så budget og regnskab 

kommer umiddelbart efter hinanden for at skabe et bedre flow. 
 
Ændring nr 5 

- § 16 stk 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse ligges referatet på foreningens 
hjemmeside www.toftebuen.dk. Alternativt kan bestyrelsen vælge at referatet ligges i postkasserne eller 
sendes ud pr e-mail. 
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Ændring nr 6 

- § 18 stk 1. Det er udspecificeret at bestyrelsen består af en formand og mindst 2 medlemmer.  
 
Ændring nr 7 

- § 18 stk 1. Det ændres, så øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at kun halvdelen 
af bestyrelsen er på valg hvert år.  

- § 18 stk 2. Ovenstående ændrer i ordlyden på stk 2 til: Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad 
gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter. 

 
Ændring nr 8 

- § 18 stk 5. Det ændres så bestyrelsesmedlemmer modtager et symbolsk honorar på 1.200kr for de mange 
timer de ligger i arbejdet.  

- I bestyrelsens forretningsorden kan det efterfølgende udspecificeres hvor stor en deltagelse i 
bestyrelsesarbejdet det forudsætter at få udbetalt beløbet. Det kunne fx være en forudsætning at man 
deltager i minimum 80% af alle møder eller lign. 

 
Ændring nr 9 

- § 19 stk 5. Referater fra bestyrelsesmøder godkendes pr mail. 
 
Ændring nr 10 

- § 19 stk 8. Det ændres så en fra bestyrelsen ikke skal være formand for eventuelt nedsatte udvalg, men at en 
fra bestyrelsen altid skal være kontaktperson for hvert udvalg. 

  



  April 2022 

Grundejerforeningen Toftebuen - www.toftebuen.dk                 Generalforsamling 9 

FORSLAG NR 5 – CARPORTE Toftebuen 1-27 (delområde 6) 
V. René Søberg Larsen, Toftebuen 25. 
 
Forslag A. 
Vi ønsker at få etableret 14 carporte på en del af det fælles parkeringsområde. 
Området er ejet af grundejerforeningen og det vil derfor være grundejerforeningen der skal stå som juridisk ejer og 
bygherre. 
 
Konkret drejer det som om en bygning med 14 carporte placeret ud mod Toftebuen hvor der i dag samlet er 
etableret 20 parkeringspladser. 
 
Hver grundejer, Toftebuen 1 – 27, har ret til at leje 1 carport. Såfremt en grundejer afstår fra at leje, kan retten gives 
videre til en anden grundejer, der så kan leje yderligere 1 carport. Retten til at leje 1 carport følger grundejeren og 
ved salg af ejendommen gives retten videre ny ejer. Ved salg af en ejendom, der ikke har lejet 1 carport, og ny ejer 
ønsker at leje 1 carport, skal den nuværende lejer afstå den ekstra carport til ny ejer. Ved salg af en ejendom, der har 
lejet 1 carport, og ny ejer ikke ønsker at leje 1 carport, kan retten gives videre til en anden grundejer, der så kan leje 
yderligere 1 carport. Bestyrelsen styrer en venteliste på evt. afståede carporte. 
 
Med hensyn til finansiering kan bestyrelsen vælge at opføre bygningen for frie midler, optage lån eller vælge at hver 
lejer indbetaler et depositum. 
 
Hver lejer indbetaler, efter bestyrelsens valg, månedligt eller årligt, en aftalt leje samt et aftalt beløb til drift af 
bygningen så som forsikring, vedligeholdelse, en 230V stikkontakt i hver carport til f.eks. støvsugning samt led-
belysning der tænder med områdets øvrige vejbelysning. 
 
Vælges depositum, vil det så blive brugt som leje i en nærmere fastsat periode. 
Vælges depositum, vil det være et forhold imellem sælger og køber af en ejendom at få periodiseret en restværdi 
der afregnes via refusionsopgørelse. 
 
Grundejerforeningen kan vælge at tinglyse råderetten. 
Eksempel på leje/drift: 
 
Budgetteret opførelsessum kr. 350.000,00, svarende til kr. 25.000,00 pr. enhed. 
Afskrivningsperiode 10 år. 
Årlige afskrivning kr. 35.000,00 svarende til en leje på kr. 35.000,00 eller kr. 2.500,00 pr. enhed pr. år. 
Hertil drift kr. 100,00 pr. måned eller kr. 1.200,00 pr. enhed pr. år. 
Samlet leje og drift pr. enhed pr. år kr. 3.700,00 eller kr. 308,33 pr. måned. 
Efter 10 år eller fuld afskrivning, nedsættes den årlige leje tilsvarende, så det alene er drift der betales.  
 
Ved depositum benyttes nedskrivning i stedet for afskrivning og der nedskrives således kr. 2.500,00 pr. enhed pr. år 
eller kr. 208,33 pr. måned og restværdi er herved udregnet ved salg af ejendom. 
Ved depositum betales stadig drift kr. 100,00 pr. måned eller kr. 1.200,00 pr. enhed pr. år. 
 
Ovenstående beløb er eksempler og kan reguleres op eller ned i forhold til de faktiske udgifter. 
 
Følgende eksempel/analyse er lavet på baggrund oplysninger der er indhentet hos de 14 grundejere i delområde 6 i 
februar/marts 2022: 
Uden at kende byggeprisen vil I så f.eks. betale kr. 25.000,00 i indskud til opførelsen og yderligere f.eks. kr. 100,00 
pr. måned til dækning af drift. 
Til dette har 12 svaret ”ja”, 1 har svaret ”nej” og 1 har ”ikke svaret”. 
 
Der er 9 grundejere der ejer 1 bil, 5 grundejere der ejer 2 biler. 
Der er i alt 19 biler til 30 p-plads excl. 3 handicap pladser. 
Det giver 1,36 bil pr. bolig (der er udlagt 1½ p-plads pr. bolig). 
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Der er således 11 frie p-pladser til gæster som det ser ud i dag. 
 
Se bilag 2 
 
 
Der stemmes om: 
Forslag A: 
Kan GF godkende, at der kan arbejdes videre med forslaget i arbejdsgruppen? 
Det forudsættes, at projektet kan holdes inden for en budgetramme der minder om det nævnte i forslaget. 
 
Ja/Nej 
 
 
 
 
Forslag B. 
Vi ønsker mulighed for kunne oplade el-/hybridbiler i carporten. 
Af de 19 biler er p.t. 2 med 100% el, 1 med hybrid og resten 16 med benzin/diesel. 
 
Forespurgt om den næste bil kunne forventes at blive en el/opladningshybrid har 6 svaret ”ja”, 3 har svaret ”måske”, 
1 har svaret ”ved ikke”, 2 har svaret ”nej” og 2 har ”ikke svaret”. 
 
Arbejdsgruppen vil, i forbindelse med projektering af selve carportene, indarbejde muligheden for at få etableret 
kraft nok (11 kWh eller 22 kWh) i de enkelte carporte, så der kan etableres mulighed for opladning. Så er bygningen 
fremtidssikret når udfasning af benzin-/dieselbiler bliver aktuel.  
 
Måske teknologien er til at det er muligt at opsætte bi-målere på hver enkelt carport og så betales forbrug efter bi-
måler via en hovedmåler som grundejerforeningen ejer og driver med opkrævning af forbrug hos lejer. 
 
Der tænkes etableret en forsyning til hver enkelt carport der afsluttes i en dåse. 
 
Herfra skal etablering og drift af selve ladestationen betales 100% af lejer samt ved en evt. nedlæggelse ved salg af 
ejendommen, såfremt ny ejer ikke ønsker at fortsætte med leje af carporten med ladestationen. 
 
Det forudsættes at forslag 2 prismæssigt kan være indeholdt for den budgetterede opførelsessum på kr. 350.000,00 
som er angivet i forslag 1. 
 
Viser det sig, at dette prismæssigt ikke kan lade sig gøre, afbrydes arbejdet med forslag 2 og det vil skulle fremsættes 
på ny ved førstkommende generalforsamling. 
 
Arbejdsgruppen udgør følgende grundejere: 
Finn Christensen, Toftebuen 15  
Hans Laubel, Toftebuen 19  
René Søberg Larsen, Toftebuen 25 
 
Bestyrelsen deltager i arbejdsgruppen med det ønskede antal medlemmer. 
 
Henvisninger: 
Lokalplan 644: 
Delområde 6 Toftebuen 1-27 
P-pladser: 
I delområde 6 med tæt-lav bebyggelse anlægges der fælles parkeringsareal med 1½ p-plads pr. bolig. 
(side 11/42) 
 
7.4 Carport og garage 
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Indenfor delområde 1-2-5 og 6 må overdækkede parkeringspladser kun udføres som carporte, og de skal fremstå 
med et ensartet præg i form og farvevalg. 
(side 26/42) 

 
 
 
Der stemmes om: 
Forslag B: 
Kan GF godkende, at der kan arbejdes videre med forslaget i arbejdsgruppen? 
(Hvis forslag A falder, trækkers forslag B, da det så ikke er relevant.) 
 
Ja/Nej 
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BILAG 

BILAG 1 - Vedtægtsændringer 
 
Her ses de afsnit der forslås ændringer til i vedtægterne 
 
 

§ 3. 
 
Stk. 1. Foreningens geografiske område består af Toftebuen 1-152 og Tingvej 21B-21F, 4000 Roskilde (foreløbige 
adresseangivelser), parceller af matr.nr. 6a, 6u, 9u, 15co, 17i, 17k og 18v, Vindinge By. 
 
Stk. 2. Byrådet kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. 
 
Stk. 3.  Efter byrådets beslutning kan grundejerforeningen optage nabogrundejerforeninger eller lade sig 
sammenlægge med sådanne. 
 
Stk. 4. Byrådet kan endvidere bestemme, at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger. 
 

§ 14. 
 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Roskilde Kommune. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved at lægge indkaldelsen på 
hjemmesiden www.toftebuen.dk, eller sende den ud pr e-mail. Alternativt kan bestyrelsen vælge at indkaldelsen ligges 
i postkasserne.  
 
Stk. 3. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelse til generalforsamlingen. Det samme gælder 
det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår. 
 
Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 15. marts. 
 
Stk. 5. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 
 
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 
 
1. Valg af dirigent. 
2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19, stk. 2. 
10. Eventuelt. 
 Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning. 
 
 

§ 16. 
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Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende 
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, 
kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 

 
Stk. 2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at 
afstemningen skal være skriftlig. 
 
Stk. 3. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes 
husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. 
 
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke. 
 
Stk. 5. Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og 
formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. 
 
Stk. 6. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse ligges referatet på foreningens hjemmeside 
www.toftebuen.dk. Alternativt kan bestyrelsen vælge at referatet ligges i postkasserne eller sendes ud pr e-mail. 
 
 

§ 18. 
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og yderligere mindst 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.  
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for et år ad gangen.  
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således halvdelen af bestyrelsen 
er på valg ved hver ordinær generalforsamling.  
Valgbar til bestyrelsen er ejer og ægtefælle/samlever. Der kan højest være 1 medlem af hver husstand i bestyrelsen. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
Stk. 3. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver 
mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 
 
Stk. 4. Medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen 
eller som suppleanter og virke i denne funktion.  
 
Stk. 5. Bestyrelseshverv er lønnet med 1.200dkk pr år til hvert bestyrelsesmedlem. 
 

§ 19. 
 
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af 
fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af 
generalforsamlingen valgt administrator. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og 
vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. 
 
Stk. 5. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der godkendes digitalt pr mail. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. 
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Stk. 7. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
 
Stk. 8. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden 
for bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan deltage i gruppen. I bestyrelsen udpeges en person der er kontaktperson 
for udvalget. 
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BILAG 2 - Analyse 
 
 
 

 


