
VEDTÆGTER FOR  
GRUNDEJERFORENINGEN ”BORNHOLM” 

 

1. 

Foreningens navn er ”BORNHOLM”, dens hjemsted er Tårnby Kommune, og dens område er 
rækkehusbebyggelsen Jydeskær og Jernkåsvej. 

2. 

Foreningens formål er at varetage medemmernes interesser i alle anliggender, der er af fælles interesse for 
dem samt at opspare kapital til vedligeholdelse og forbedring af vejene og fællesantenneanlægget.  

3. 

Enhver nuværende eller tilkommende ejer af en ejendom indenfor ovennævnte område er ifølge skødet pålagt 
pligt til at være medlem af foreningen og er underkastet foreningens vedtægter., således som disse er eller 
bliver på lovlig måde vedtagne eller forandrede. Ved salg eller anden overgang til ny ejer kan tidligere ejer eller 
andre i dennes sted ikke gøre noget som helst krav gældende imod foreningen – ej heller på andel i dens 
formue. 

4. 

Hvert medlem betaler til foreningen et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Når 
kontingentbestemmelse lovligt er vedtaget af generalforsamlingen er ethvert medlem pligtig til at indbetale 
det pålignede beløb skadesløst. Kontingentet er normalt forfaldent til betaling i januar. Beløb, der ikke er 
indgået til kassereren inden udgangen af nævnte måned, kan uden nærmere varsel til vedkommende overgives 
til inkasso.  

5. 

Generalforsamlingen har indenfor vedtægternes rammer den højeste myndighed i alle foreningens 
anliggender. Årlig generalforsamling afholdes i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel ved skriftlig meddelelse, indeholdende dagsorden til hvert enkelt medlem.  

Beslutninger, der forpligter samtlige medlemmer økonomisk skal for at kunne vedtages, være opført som 
særligt punkt på dagsordenen og kan vedtages ved stemmeflerhed når mindst halvdelen af medlemmerne er 
mødt.  

Undtagelser herfra er udgifter indenfor en beløbsramme på kr. 20.000,- til arbejde, som af de offentlige 
myndigheder kræves udført af foreningen samt udgifter til foreningens drift indenfor en beløbsramme af kr. 
3.000,- Begge beløbsstørrelser er maksimum indenfor et regnskabsår. Ekstra generalforsamling afholdes ifølge 
beslutning – enten af en generalforsamling eller bestyrelsen, eller efter skriftligt forlangende af mindst ¼ af 
medlemmerne og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. En af 
medlemmerne forlangt ekstra generalforsamling skal bestyrelsen lade afholde senest 6 uger efter at 
forlangendet er kommet den i hænde.  



6. 

Enhver generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og 
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. På generalforsamlingen afgiver hver parcel en 
stemme. Afstemningen kan ske ved skriftlig fuldmagt ved andet medlem.  

7. 

Over det på generalforsamlingen passerede skal sekretæren føre en protokol, der underskrives af dirigenten og 
mindst et bestyrelsesmedlem.  

8. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgene 
gælder for et (1) år. Genvalg kan finde sted. Den årlige generalforsamling vælger desuden 1 revisor samt 1 
bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.    

9. 

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed, den fordeler selv arbejdet mellem sine enkelte 
medlemmer, og den holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer anser det nødvendigt. Beslutninger 
fattes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig når 2 medlemmer er til stede. Generalforsamlingen træffer bestemmelse om formand, 
kasserer eller andre skal have godtgørelse for deres arbejde for foreningen.  

10. 

Klager og stævninger til forligskommissionen eller ret foreningen vedrørende – kan gyldigt rettes mod 
formanden på foreningens vegne. Klager fra foreningens medlemmer skal indsendes skriftligt til formanden.  

11. 

Kassereren fører foreningens regnskaber og fortegnelse over foreningens medlemmer. Foreningens kontante 
beholdning må ikke overstige kr. 3.000.- resten indsættes i bank eller sparekasse efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse.  

12. 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revisor gennemgår kritisk og summarisk regnskabet så betids at 
et ekstrakt med revisorens bemærkninger kan udsendes til hvert medlem sammen med indkaldelsen til den 
årlige generalforsamling. 

13. 

Ud over de offentlige vedtægter m.v. og i de tinglyste servitutter indeholdte bestemmelser, fastsættes 
følgende: 

1. Garager og udhuse samt andre udendørs indretninger eller ændring af husenes murværk eller tag må 
ikke opføres eller udføres før projektet har været forelagt for og er godkendt af foreningens bestyrelse, 
og de fornødne offentlige tilladelser foreligger.  



2. Grunden må ikke bruges til oplagsplads eller lignende og skal holdes fri for flyvende ukrudt. 
Grundejerne skal til enhver tid renholde vejen udenfor grunden. Overholdes denne bestemmelse ikke – 
herunder bortfjernelse af det opfejede inden søndag kl. 11.00 samt snerydning i.h.t. den kommunale 
vejvedtægt, kan arbejdet foretages af foreningen for vedkommende grundejers regning.  

3. Enhver form for generelle dyrehold er forbudt. Grundejere, der holder hund er pligtige til at træffe 
foranstaltninger for at hindre, at hundene forulemper andre grundejere, jf. i øvrigt de i hundeloven 
indeholdte bestemmelser.  

4. Forhold vedr. fællesantenneanlæg, som består af følgende dele: 

a. Kabel TV 
Grundejerforeningen har betalt fællesafgiften for tilslutning til Kabel TV. Abonnements afgift 
indbetales til kassereren ved de udsendte girokort. Der foretages ingen tilbagebetaling af 
betalte abonnementsafgifter. Regulering af indbetalte abonnementsafgifter ved hussalg o.l. er 
et anliggende mellem køber og sælger og skal reguleres på refusionsopgørelsen. Beløb, der 
ikke er indgået rettidigt på kontoen, kan uden varsel til vedkommende overgives til inkasso.   

b. Fællesantenneanlægget 

Antenneanlægget ejes i fællesskab af de grundejere, der har betalt for det. Administration, 
drift og vedligeholdelse sker ved grundejerens foranstaltning. El til fællesantennen udlægges af 
Jernkåsvej 18 og reguleres en gang om året mellem denne grundejer og foreningen.  

Parceller, som ikke er med i fællesantenneanlægget, kan efterfølgende tilslutte sig mod 
betaling af kr.5.000.- til grundejerforeningen.  

Installationsomkostninger i forbindelse med eftertilslutning til anlægget betales af grundejeren 
til installatør.  

14. 

Ændringer i vedtægterne kan vedtages af en generalforsamling når forslag herom er opført som særligt punkt 
på dagsordenen, og forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte parceller.  

15. 

Garagerne kan – jævnfør skødet ikke sælges til personer udenfor grundejerforeningen. 

16. 

Foreningen kan – jvf. skødet – ikke opløses.  

 

Grundejerforeningens vedtægter er sidst revideret på den ordinære generalforsamling i 2004. 

 

21.april 2009  
Allan Harsbo (sekretær)    



 

i.   


