
Vedtægter 
for 

”Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje” 
 

 

Navn 
§1. 

 
Vejlaugets navn er ”Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje” 

 

Hjemsted 
§2. 

 
Vejlaugets adresse er formandens adresse. 

 

Medlemmer 
§3. 

 
3.1 Ret til at være medlem af vejlauget har enhver nuværende og efterfølgende 

ejer af de ejendomme, der grænser op til de private fælles veje Tjørnevej, 
Rosenbakken og Hyldebakken, jævnfør bilag 1. 

3.2 Alle vejlaugets medlemmer har pligt til at efterkomme disse vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger inden for lovens rammer. 

 

Formål 
§4. 

4.1 Vejlaugets formål er at sikre vedligeholdelse af og sikkerhed på de veje, der 
for tiden er anlagte eller afsatte indenfor Vejlaugets interesseområde, alt for 
så vidt Vejlaugets midler strækker til, samt at varetage Vejlaugets interesser, 
såvel overfor det offentlige, som overfor private. 

4.2 Vejlauget kan være medlem af områdesammenslutninger eller 
landsdækkende sammenslutning af grundejerforeninger. 

 

Vejvedligeholdelse 
§5. 

Vejlauget drager omsorg for vejens vedligeholdelse, renholdelse og eventuel 
belysning i samarbejde med de offentlige myndigheder. 



 

Kontingent 
§6. 

6.1 Bestyrelsen opkræver kontingent fra medlemmerne. 

6.2 Det nødvendige beløb til drift af Vejlauget fastsættes på generalforsamlingen 
efter forelæggelse af budgetforslag for det kommende år og pålignes 
medlemmerne som kontingent. Kontingent kan fastsættes til 0 kroner. 

6.3 De grundejere, hvis grund støder op til to private veje, betaler halvt kontingent. 
Samme grundejere bidrager med halvdelen af de omkostninger, det enkelte 
medlem skal afholde til renholdelse af vejene med videre. 

6.4 Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal opkræves ekstraordinært 
kontingent. 

6.5 Kontingent betales helårligt forud og opkræves en gang årligt. 

6.6 Undlader et medlem at betale kontingent mister medlemmet sin stemmeret 
indtil det fulde skyldige beløb er betalt. 

 

Hæftelse 
§7. 

Medlemmer hæfter ikke for Vejlaugets økonomiske forpligtelser. 

 

Generalforsamling 
§8. 

8.1 Generalforsamlingen er Vejlaugets højeste myndighed. Kun den kan beslutte 
eller ændre vedtægterne. 

8.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
november måned. Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst tre ugers 
varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af 
en dirigent, der vælges af forsamlingen. På generalforsamlingen kan kun 
træffes afgørelse vedrørende emner, der inden for de i vedtægterne fastsatte 
frister er meddelt medlemmerne ved indkaldelsen. 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det 
formålstjenstligt, eller senest to uger efter, at mindst en tredjedel af Vejlaugets 
medlemmer har fremsat skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst en uges 
varsel med angivelse af dagsorden. I særlige tilfælde kan ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes med dags varsel. 



8.4 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne komme til afstemning på en 
generalforsamling, være bestyrelsen i hænde så betids, at forslaget kan 
optages på dagsordenen for den pågældende generalforsamling eller 
eftersendes til medlemmerne inden to uger før en generalforsamlings 
afholdelse. 

 

§9. 

9.1 For den ordinære generalforsamling skal der mindst gælde følgende 
dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent 

 3. Beretning fra bestyrelsen om Vejlaugets virksomhed i det forløbne 
 år 

 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

 5. Forslag fra bestyrelsen 

 6. Forslag fra medlemmerne 

7. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det 
kommende år 

 8. Valg af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes §10 

 9. Valg af 1 suppleant 

 10. Valg af revisor 

 11. Eventuelt 

 

9.2 Generalforsamlingen kan vedtage forretningsorden for bestyrelsen. 

9.3 Stemme kan gives ifølge skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem af 
Vejlauget. 

9.4 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt 
stemmeflertal, jf. dog §9.5 og §13. Hver af de i bilag 1 nævnte ejendomme har 
en stemme. 

9.5 Beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de på en 
generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

9.6 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der 
underskrives af dirigenten 



 

Bestyrelsen 
§10. 

10.1 Bestyrelsen repræsenterer Vejlauget udadtil over for private såvel som det 
offentlige, herunder vejmyndigheder. Bestyrelsen råder, med ansvar over for 
medlemmerne, over Vejlaugets midler i overensstemmelse med vedtægterne 
og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen er forpligtet til 
med passende mellemrum at orientere medlemmerne om Vejlaugets virke. 

10.2 Bestyrelsen består af mindst 3, højst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er 
ulønnet. 

10.3 Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer af Vejlauget, disses 
ægtefæller/fastboende samlevere samt hjemmeboende børn over 18 år. Dog 
kun en person pr. ejendom. 

10.4 Valgene gælder for to år. Dog gælder valget af 2 bestyrelsesmedlemmer i den 
første bestyrelse efter stiftelsen kun et år, idet disse to er på valg i året efter. 
Genvalg kan finde sted. 

 

Regnskab 
§11. 

11.1 Vejlaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra 
stiftelsen til 31. december det pågældende år. 

11.2 Kassereren modtager Vejlaugets indtægter og underskriver alle kvitteringer og 
fører bog herover. 

 

Revision 
§12. 

Den på generalforsamlingen valgte revisor kontrollerer regnskabets rigtighed 
og påser at bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med lovene og 
generalforsamlingens beslutninger. 

 

 

 

 

 



 

Opløsning 
§13. 

Vejlauget kan opløses på generalforsamlingen ved beslutning herom af et 
flertal på 2/3 af samtlige mulige stemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men 
stemmer dog 2/3 af de på en generalforsamling tilstedeværende medlemmer 
for Vejlaugets opløsning, kan generalforsamlingen indkalde til en ny 
generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer herfor. Indkaldelsen af en sådan ny generalforsamling 
skal ske ved brev med mindst 2 ugers varsel til samtlige medlemmer. 
Beslutningen om opløsningen skal indeholde bestemmelse om anvendelse af 
Vejlaugets formue. 

 

--o0o-- 

 

Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er vedtaget på generalforsamling 
afholdt den 30. september 2013. 

 

 

 


