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Stiftet den 22. september 1970 

 

§ 1 
 
Foreningens navn er: “Grundejerforeningen Agervænget”. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup 
i Holbæk Kommune, og dens værneting er retten i 4300 Holbæk. 
 

Formål 
 

§2 
 
Foreningens formål er: 
1. Vedligeholdelse af alle fælles arealer, herunder renholdelse og snerydning. 
2. At opkræve og forvalte de afgifter og ydelser, som vil blive opkrævet de enkelte parcelejere for 

brugen af de ovennævnte fælles arealer til løsning af de her nævnte opgaver. 
3. At varetage alle fælles anliggender for parcelejere, herunder repræsentere og varetage med-

lemmernes interesser overfor offentlige myndigheder eller private personer og firmaer i 
spørgsmål af fælles interesse. 

4. At udarbejde foreningens vedtægter, herunder ordensregler, af hvilke hvert medlem modtager 
et eksemplar. 

 

Medlemskab 
 

§ 3 
 

Pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, er enhver parcelkøber af matr. nr. 7 a, 7 x, 8 f 
og 10 c*, Regstrup by, Nr. Jernløse sogn i Region Sjælland, jf. herom deklaration lyst på hver en-

kelt parcel. 
Efter beslutning på en generalforsamling kan foreningens område udvides til også at omfatte andre 
ejendomme, der naturligt hører med til området. 
Ved salg af en parcel overtager den nye ejer fra overdragelsesdatoen ejendommens medlemskab 
af foreningen med alle rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, der på overdragelsesdatoen er 
gældende for den tidligere ejer, herunder eventuelle restancer og deraf følgende midlertidige bort-
fald af stemmeret. En ny ejer kan dog ikke på denne måde overtager en tillidspost, som parcellens 

tidligere ejer måtte have haft. 
Køber skal senest 14 dage efter juridisk overtagelse give foreningens bestyrelse skriftlig meddelel-
se om den ny ejers navn og adresse. 
Hvert medlem er underkastet foreningens lovevedtægter, således som disse nu er og senere til en-
hver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved lovbestemmelse pålæg-
ges det enkelte medlem solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser. 
*) For tiden omfattende ejerne af parcellerne: Agervænget 1 – 138, 4420 Regstrup. 

 
Kontingent 

 
§ 4 

 
Ved hver parcels optagelse i foreningen erlægges et indskud, ligesom der ved hvert ejerskifte er-

lægges et ejerskiftegebyr. Til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter, betales for hver parcel 
et årligt kontingent, der betales forud senest 1. bankdag i maj på den af bestyrelsen fastsatte må-
de. 

Generalforsamlingen kan beslutte, at et ekstraordinært højt kontingent opdeles på to eller flere ra-
ter. 
Kontingentets størrelse fastsættes normalt for et år af gangen af generalforsamlingen med almin-
deligt stemmeflertal. 

Generalforsamlingen kan beslutte, at der kan opkræves andre gebyrer hos medlemmer, forudsat 
sådanne gebyrer er begrundet i ekstra udgifter eller ydelser påført foreningen af medlemmet. 
Størrelsen af, indskuddet, ejerskiftegebyret og evt. andre af generalforsamlingen godkendte geby-
rer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.  
Ved eventuelle restancer for kontingenter og andre lovligt vedtagne ydelser tilsender bestyrelsen 
medlemmet en påmindelse med angivelse af ny betalingsfrist. Sådanne påmindelser kan indeholde 
oplysning om, at overholdes betalingsfristen ikke, kan retslig inkasso blive iværksat uden yderlige-

re varsel og uden udgift for foreningen.  
Endvidere følger, at medlemmets stemmeret bortfalder, indtil betaling er berigtiget. 
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Generalforsamling 

 

§ 5 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af uge 10 med mødested i nærmeste 
omegn af foreningens område. 

Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, der i 
hvert fald skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab jf. § 13, samt fremlæggelse af budget. 
4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent og evt. gebyrer, udgiftsgodtgørelser og bestyrelseshonorarer. 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. § 8. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter jf. § 13 
8. Eventuelt. 

 
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden, så 

denne har dem i hænde senest den 1. januar, således at disse forslag kan indgå i indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 

§ 6 
 
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Medlemmer i kontingentrestance til forenin-

gen har dog ingen stemmeret, hvorfor de tilstedeværende på forlangende skal kunne dokumente-
re, at kontingentet er betalt. 
Alle spørgsmål - med de i nærværende lovevedtægter fastsatte undtagelser - afgøres ved alminde-
ligt stemmeflertal, idet intet medlem kan afgive mere end to stemmer, uanset hvor mange parcel-
ler han ejer. 
Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt, i det dog ingen kan møde med fuld-
magt for mere end to andre medlemmer. 

Et medlem, der på generalforsamlingen er repræsenteret ved fuldmagt, kan modtage tillidspost, 
såfremt der foreligger en skriftlig erklæring fra medlemmet, om at dette er villigt til valg (eller 
genvalg) til en specifik eller en tilfældig ledig tillidspost. Erklæringen må ikke være dateret tidligere 
end indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Ved enhver generalforsamling føres referat over forhandlingerne. Referatet, der også indeholder 
navn og adresse på den nyvalgte bestyrelse samt oplysninger om kontingent og eventuelle andre 
økonomiske forpligtelser for medlemmerne, underskrives af dirigenten og tegningsberettiget besty-

relse og udsendes til samtlige medlemmer. Er der på generalforsamlingen vedtaget ændringer til 
foreningens lovevedtægter, medsendes referatet den nye version af disse. 

 
Ekstraordinær generalforsamling 

 
§ 7 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formand eller bestyrelsens flertal ønsker det, eller 
når mindst 1/3 af medlemmerne, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af det emne, 

der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen skal senest 30 dage efter begæringens modtagelse indkalde til en ekstraordinær gene-
ralforsamling med mindst 14 dages varsel og højst 30 dages varsel. I indkaldelsen skal angives 
dagsorden. 

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles de emner, der har givet anledning til 
indkaldelsen. 
 

Bestyrelsen 
 

§ 8 
 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer, bestående af formand, 
næstformand, kasserer samt ét bestyrelsesmedlem. Næstformanden varetager formandens opga-
ver, med de dertil hørende kompetencer og ansvar ved formandens forfald. 
Generalforsamlingen udpeger direkte formanden og kassereren. Herudover konstituerer bestyrel-
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sen sig selv. 

 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, hvorunder desuden 
vælges én suppleant. Såfremt der ikke opstilles kandidat til suppleantposten, kan bestyrelsen frem 
til førstkommende generalforsamling supplere sig selv ved frafald, idet der dog skal indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling såfremt formanden og et andet bestyrelsesmedlem har frafald i 
samme valgperiode. 

Afgår enten formand eller kasserer i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv med ny for-
mand og kasserer indtil næste ordinære generalforsamling. 
På ordinære generalforsamlinger i lige år afgår formanden og ét bestyrelsesmedlem samt supple-
anten. 
På ordinære generalforsamlinger i ulige år afgår kassereren og 2. bestyrelsesmedlem. 
Genvalg er tilladt. 
 

Bestyrelsen kan nedsætte faste eller midlertidige udvalg til varetagelse af administrative eller prak-
tiske opgaver for foreningen. Sådanne udvalg skal til enhver tid bestå af medlemmer af foreningen 
og være underlagt beslutningskompetence hos et bestyrelsesmedlem.  
 

Bestyrelsen kan, inden for rammerne af foreningens formål, desuden indgå aftaler med eksterne 
leverandører vedrørende varetagelse af administrative eller praktiske ydelser for foreningen, når 
bestyrelsen vurderer, at nødvendige opgaver ikke hensigtsmæssigt eller praktisk kan varetages af 

bestyrelsen eller udvalg nedsat af bestyrelsen.  
 
Der ydes bestyrelsen dækning for udgifter til administration og repræsentation. Generalforsamlin-
gen kan desuden beslutte at yde mindre honorarer til medlemmer af bestyrelsen. Rammebetingel-
serne for udgiftsgodtgørelser og størrelse af evt. bestyrelseshonorarer skal godkendes på general-
forsamlingen, jf. § 5. 

 
§ 9 

 
Foreningens korrespondance føres af formanden og de af ham dertil bemyndigede medlemmer af 
bestyrelsen. Korrespondance mellem medlemmer og bestyrelse kan foregå ved brug af alment an-
vendte kommunikationsmidler og –metoder. Dog kan medlemmer til en hver tid påkræve post-
fremsendt materialer vedr. generalforsamlingen, efter de af generalforsamlingen godkendte prin-

cipper og betingelser. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når tilstedeværende medlemmer kan udgøre et flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme 
afgørende. 
Væsentlige retshandler, bestyrelsesbeslutninger og andre væsentlige forhold vedrørende forenin-
gens virke skal dokumenteres. 
 

Tegningsregler og hæftelse 
 

§ 10 
 

Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil, dog således at for-
slag om optagelse af lån i foreningens navn eller større økonomiske dispositioner er underlagt reg-

lerne fastsat i § 11.  
 
Bestyrelsen er inden for disse rammer bemyndiget til 

 
 At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne 

disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender 
 

 At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne 
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå 
kontrakter herom 
 

 Bestyrelsen kan meddele prokura 
 
 

Indtil andet besluttes af bestyrelsen meddeler bestyrelsen følgende bemyndigelser jf. § 10: 
 
Foreningen ledes og tegnes i dagligdagen af formanden, der kan disponere i alle forhold vedrøren-
de den almindelige drift af foreningen. 
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Formand og kasserer, er desuden bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens 

samlede formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske 
bankprodukter. 
 
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, vide-
redelegere til udvalgte bestyrelsesmedlemmer for varetagelse af delegerede opgaver inden for 

rammerne af foreningens formål, dog således at der under sådan delegering altid tegnes 2 i for-
ening. 
 
 

§ 11 
 

Forslag om optagelse af lån i foreningens navn eller andre større økonomiske dispositioner, herun-

der erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen efter 
samme regler med hensyn til stemmeafgivning, som gældende for lovændringer, jf. § 13. 
Såfremt der i overensstemmelse med disse regler træffes beslutning om optagelse af lån, er hvert 
enkelt medlem forpligtet til i fornødent omfang at underskrive gældsbrev samt udstede pantebrev i 

sin ejendom til sikkerhed for dennes anpart i pågældende økonomiske forpligtelser. 
 

 

Regnskab og revision 
 

§ 12 
 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Foreningens økonomiske midler indsættes og administreres til enhver tid via bankkonto. Forenin-

gen har ingen kontante beholdninger. 
Kontingent og gebyrer indbetales til foreningen efter bestyrelsens nærmere fastsatte bestemmel-
ser. 
 
 

§ 13 
 

Til at revidere regnskabet vælges på hver ordinær generalforsamling én revisor, samt én suppleant 
for et år ad gangen. 
Genvalg er tilladt. 
Revisorerne kan uanmeldt i regnskabsårets løb kontrollere foreningens regnskab og verificere kor-
rektheden af såvel regnskab, som tilstedeværelsen af foreningens midler. Der skal føres protokol 
over revisionen. 
Det af kassereren opstillede regnskab afgives til revisor senest den 20. januar, således at revisio-

nen kan være tilendebragt senest den 31. januar. 
Regnskabet i ekstrakt tilsendes medlemmerne ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling 
og det revidere regnskab skal fremlægges på den ordinære generalforsamling til dennes godken-
delse, jf. § 5. 
 

 

Vedtægtsændringer 
 

§ 14 

 
Foreningens vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamling og da kun, når 2/3 af de tilste-
deværende eller repræsenterede medlemmer stemmer for. 

 

 
Opløsning 

 
§ 15 

 
Foreningen kan opløses, og dens formue anvendes efter urafstemning med 2/3 majoritet. 
Opløsning kan dog ikke finde sted, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser, ligesom til-

trædelse til opløsning skal foreligge fra kommunalbestyrelsen. 
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Godkendt på ordinær generalforsamling den 1. marts 2016. 

 

 
Henrik Gravesen 

Formand 
 
 

         Flemming Rud Hansen    Klaus Teglstrup 
Bestyrelsesmedlem/næstformand              Kasserer 
 
 

Casper Robran 
      Bestyrelsesmedlem             
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