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V E D TÆ G T E R  

for 

Parcelforeningen Furesø Haveby 

 

§ l. 

Foreningens navn er "Parcelforeningen Furesø Haveby".  

Dens hjemsted er Farum kommune.   

 

§ 2. 

 Foreningens formål er:   

1. At værne og fremme medlemmernes interesser på alle områder i så 

vid udstrækning, som love og vedtægter tillader,   

2. Efter generalforsamlingens nærmere beslutning at varetage andre 

formål i fælles interesse vedrørende foreningens område.  

 

§ 3.  

Pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af en parcel i Furesø 
Haveby. Ved indtræden i foreningen skal indbetales et indskud, der fastsættes 

på en ordinær generalforsamling. Ved ejerskifte, bort- set fra overgang eller 
overdragelse til ægtefælle eller livsarvinger, betales nyt indskud, og det af et 

medlem indbetalte indskud tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen. Jfr. 

i øvrigt § 12.   

Medlemmer er pligtige til at meddele adresseforandring inden 8 dage efter 

flytning.   

Bestyrelsens kommunikation med medlemmerne sker primært elektronisk (via 

e-mail). Medlemmerne er pligtige til at give bestyrelsen oplysning om e-
mailadresse og ændringer hertil. Medlemmer vil efter særskilt anmodning 

fortsat kunne modtage bestyrelsens meddelelser via post. 
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§ 4.  

For kontingent og ydelse, der pålignes de enkelte parceller, har foreningen 

panteret i disse med, hvad derpå bygges og anlægges.   

 

§ 5.  

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges på den årlige 

generalforsamling en bestyrelse, bestående af en formand, en næstformand, 
der tillige er sekretær, en kasserer og yderligere 2 medlemmer. Desuden 

vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.   

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og de 2 sidstnævnte 

medlemmer afgår de ulige år og næstformand og kasserer de lige år.   

Der ydes formand, kasserer og næstformand fast honorar. Desuden ydes 
diæter til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og revisorer for 

mødedeltagelse.   

Størrelsen af disse honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Foreningens 
midler, med undtagelse af det i § 7 nævnte beløb, henstår på foreningens 

bankkonto eller på postgiro, og beløb kan kun hæves ved underskrift af 

formanden og kassereren i forening. Formanden og kassereren kan efter 
bestyrelsens enstemmige vedtagelse på dennes vegne underskrive 

købekontrakter, skøder, pantebreve, deklarationer eller andre dokumenter 

vedrørende foreningens arealer og ejendomme.   

 

§ 6.  

På den årlige generalforsamling forelægges budget for det aktuelle 
regnskabsår, ligesom der til a conto dækning af de udgifter, foreningen må 

forudse at skulle afholde for medlemmernes regning i det aktuelle 

regnskabsår, fastsættes en ydelse, der erlægges efter påkrav.   

Er et medlem i restance til foreningen i mere end l måned efter forfaldstiden, 

har bestyrelsen ret til at lade restancerne inddrive ad retslig vej.   

 

§ 7.  

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Til 
løbende udgifter må kassereren kun have kr. 1.500,00 i sit værge. Ethvert 

overskydende beløb skal indsættes på foreningens bank- eller postgirokonto. 
Kassereren må ikke udbetale regninger, uden at disse er anvist af formanden.  

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
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§ 8.  

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det fornødent eller efter 

begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst hver 6. måned. Over 
bestyrelsens forhandlinger fører sekretæren en protokol, der oplæses for og 

underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer.   

Ved afstemninger gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

et forslag forkastet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.   

 

§ 9.  

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, der mindst en gang 
årligt skal revidere foreningens regnskab og indgive deres 

revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne afgår skiftevis. Bestyrelsen 

har i øvrigt pligt til, når der findes anledning, at revidere eller lade regnskabet 

revidere.   

 

§ 10.  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan (give), 

forandre eller ophæve vedtægtsbestemmelser.   

Enhver generalforsamling, der er indkaldt med 14 dages skriftligt varsel til 

hvert enkelt medlem, er uanset det mødte antal beslutningsdygtig (jfr. dog § 
11). Ved afstemninger gælder simpel stemmeflerhed (jfr. dog § 11). 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal den foregå skriftligt, 

såfremt blot ét medlem forlanger det. I tilfælde af stemmelighed er et forslag 

forkastet.   

a. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april måned i 

Farum.   

b. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen.   

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det 
fornødent, samt når 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter 

anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når sådan 
begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden for 3 uger fra 

begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 75% af rekvirenterne er mødt, kan 

bestyrelsen annullere generalforsamlingen.   

Ved indvarsling til generalforsamlinger meddeles dagsordenen. 
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§ 11.  

Forandring i vedtægterne kan foretages af en generalforsamling. Ved 

indvarsling til denne skal det angives, at en forandring i vedtægterne tilsigtes, 
samt hvad denne går ud på. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 

mindst 50% af foreningens medlemmer er tilstede.   

Er det fornødne medlemstal ikke tilstede, kan der ikke stemmes om forslaget, 
men der skal snarest muligt og med et varsel på 8 dage indkaldes til ny 

generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de 
mødte medlemmer. Forslaget betragtes som vedtaget, når mindst 60% af de 

på denne generalforsamling afgivne stemmer har erklæret sig derfor.  

 

§ 12.  

Når en parcelejer på lovlig måde har overdraget sin parcel til en anden, og 
foreningen er underrettet herom, er sælgeren dermed ophørt at være medlem 

af foreningen. Sælgeren eller andre i sælgerens sted kan ikke gøre krav 
gældende mod foreningen eller dens formue, men rettigheder og forpligtelser 

overføres til den nye ejer. Jfr. i øvrigt § 3.   

Refusion af løbende kontingent er foreningen uvedkommende.  

  

ooOo  

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 4. marts 2017 og den 

ekstraordinære generalforsamling 31. maj 2017 

 

 

 

Gregers Bisgaard Charlotte Hartvig Mogens Strange 

 

 

Leif Otterstrøm 

 

 

Theis Kragh 

  


