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DEN F.IELLES GRUNDEJERFoRENING oRBIEKGAno

Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted.

S 1. Foreningens navn er "Den felles grundejerforening Orbakg6rd".

Stk.2. Foreningens hjemsted er Hsrsholm kommune.

s3

Kapitel 2.

s2.

Hsrsholm Kommune
Bos 27.05.03 - J: orbr,kgltrdlvedtegt for fefles grundejerforening

Foreningens omride og medtemskreds.

Foreningens geografiske omrdde er identisk med delomrAde
10 ilokalplanT4"@rbekgard - Mariehoj" med gr@nse, som denne
fremgAr af matrikelkort.

Grundejerforeningens medlemmer er ejerne af storparcellerne 1-g
som fastlagt i lokalplanZ4.

Ved matrikular opdeling af storparceller skal der etableres sarskilte
grundejerforeninger for hver storparcel, og disse sarskilte
grundejerforeninger indtreder umiddelbart som medlemmer af den
felles grundejerforening i stedet for den hidtidige grundejer, jf. S 10.

Sker den matrikulare opdeling af storparcellen i ejerlejligheder skalder
etableres en ejerforening, som umiddelbart indtrader ioin faelles
grundejerforening i stedet for den hidtidige ejer jf. S 10.

stk.2
Hvor en storparcel har en elrer flere ejere og bestAr af 6n matrikel ,
som ikke er opdelt, skal ejerne valge en reprasentant, som er medlem
af den falles grundejerforening jf. S 10.
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sfk 3.

Kapitel 3.

s5.

stk. 2.

sfk 3.

stk.4.

Foreningens generalforsamling kan, efter samme regler som gelder
for vedtegtsendringer, treffe beslutning om,

qt foreningens omrade skal udvides, siredes at ejere af ejendomme,
der ligger uden for foreningens omr6de, men som gr@nser til dette,
kan optages som medlemmer af foreningen, og
at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere
bestAende grundejerforeninger for tilgransende omr6der.

Generalforsam lin gens beslutning krever komm unalbestyrelsens
godkendelse.

Hvis ejendomme, hvorpa der ikke hidtil har hviret forpligtelse til at
vere medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens
omride, skal et sdledes opniet medlemskab vere bindende foi de
fremtidige ejere af de pSgaldende ejendomme, hvorfor der skal ske
tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Foreningens formil og opgaver.

Grundejerforen i n g en s ka I overta g e ejendoms retten ved erla g sfrit ti I

delomr6de 10 efter pdkrav fra Hsrsholm Kommune.

Grundejerforeningen forestdr indenfor delomrAde 10 drift og vedlige-
holdelse af fallesanleg og fallesarealer i overensstemmelie med
lokalplanens bestemmelser og de i medfsr af lokalplanen godkendte
planer for fardsels- og friarealer. Grundejerforeningen udfsrer de
opgaver, der i ovrigt henlagges til foreningen i medfor af
lovgivningen.

Grundejer"foreningen varetager i ovrigt i overensstemmelse med ge-
neralforsamlingsbeslutning herom medlemmernes felles interesser i
forbindelse med de under foreningens omride horende ejendomme.

Horsholm Kommune forest6r inden for delomride 10 drift og
vedligeholdelse af de offentlige stier med tilharende belysning og
inden for omrdderne 1-10 drift og vedligeholdetse af
vejbelysningerne pa private fellesveje jf. matrikelkortet. Endelig
varetager kommunen drift og vedligeholdelse af spildevands- og
regnvandsledninger incl. faskiner inde for omrAderne 1-10, bortiet
fra aflsbsanlag p6 privat grund. De aflsbsanrag sorn kommunen
driver og vedligeholder defineres i detaljer i deklarationer, der vil
blive tinglyst p6 bersrte ejendomme til opfulderse af vilkir i

byggetilladelser for omr6de 1 - 10.

Kapitel 4. Medlemmernes forhold til foreningen.
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Det enkelte medlem er pligtig til at betale de til enhver tid af

generalforsam I i ngen fastsatte bid rag iil fi n a nsiering og ad m i n istration
af de til foreningen henlagte opgaver. Grundejerforeningen er
berettiget til at kreve fornsden sikkerhed herfor. Der kan dog ikke
kreves si kkerhed af almen nyttige boligorg an isationer.

Ved ikke rettidig betaling af skyldige belob skal det p6geldende
medlem ikke alene betale alle med inddrivelsen forbundne om-
kostninger, men tillige et rentebelob efter rentelovens bestemmelser.

Et medlem, der er i restance tilforeningen, har ikke stemmeret pA
generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan velges til
tillidshverv i foren ingen.

Et medlem betaler bidrag for sin storparcel. Bidragef fasfsaeffes pd
grundlag af det etagearealet jf. byggetilladelserne i forhold til det
maksimale etagearealfor hele omridet jf. Lokalplanen i

nedenstAende fordeli ngsn og le :

Storparcel 1

Storparcel 2 -
Storparcel 3 -
Storparcel 4 -
Storparcel 5 -
Storparcel 6 -

Storparcel 7 -
Storparcel I -
Storparcel 9 -

3.216 / 39.900
6.256 / 39.900
3.653 / 39.900
4.175 / 39.900
5.280 / 39.900
5.851 / 39.900
5.677 / 39.900
4.573 / 39.900
1.219 / 39.900

NAr etagearealet for storparcel2 er fastlagt ved byggetilladelse
fastsattes fordelingsn oglen (faktisk etageareal i forhold til totalt
etageareal for omrdderne) endeligt af bestyrelsen.

I forholdet til tredjemand hafter medlemmerne ikke for foreningens
forpligtelser med andet end deres andel i foreningens
formue, der er tilvejebragt gennem den i $ 7 angivne forholds-
massige indbetaling af bidrag i henhold til deres fordelingstal.

I forhold til foreningen hafter rnedlemmerne i forhold til deres
fordelingstal, hvilket ogs6 skal galde for tab, som foreningen har pA
enkelte medlemmer.

Nir et medlem overdrager sin storparcel eller pA anden mide
ophorer med at vare ejer af denne, er vedkommende fra dette
tidspunkt ophort med at vare medlem af foreningen og kan intet
krav rette mod dennes formue-

Den nye ejer/den serskilte grundejerforening for storparcellen ind-
trader i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for

sB.

stk.2.
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Kapitel 5.

s 11.

stk. 2.

s 12.

stk.2.

sfk 3.

foreningen, idet den tidrigere ejer dog tillige vedbtiver at hefte for
eventuelle restancer over for foreningen,lndtil den nye ejer/den
sarskilte g rundejerforen ing har berigliget resta ncerne og overtaget
forpligtelserne.

B6de den tidligere o.g. den nye ejer/den serskilte grundejerforening
er pligtig til at anmelde ejerskiftet tilforeningen og-i forbindelse
hermed oplyse den nye ejers navn og bopil, .ri-.,t den tidligere
ejers nye bopel.

Et medlem har pd generalforsamlingen 1 stemme pr. storparcel.

Medlemsbefojelserne i Den failes Grundejerforening @rbalkgdrd
udoves - ndr der er etableret grundejerforening elrer-ejerforeiing for
den enkelte storparcel - af foreningehs formanl eller stedfortreier.

Nar der ikke er etableret grundejerforening eller ejerforening for den
enkelte storparcel - udsves medlemsbefolelserneaf 6n
representant eller dennes stedfortreder valgt af den enkelte
storparcels ejere.

Foreningens ledelse og administration.

Generalforsam lingen er grundejerforen i ngens hojeste myndig hed.

Beboere og andre brugere af ejendornme inden for grundejerforenin-
gens omr6de har adgang til at overvare generalforsamlingen, rn"d-
mindre generalforsamringen beslutter andlt. Det samm" ri.*rd"ii*representanter for kommunen.ovennevnte har ikke sterimeret p6
generalforsamlingen.

ordinar generalforsamring afholdes hvert dr inden udgangen af aprir
mdned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages
varsel ved skrifilig meddelelse tit hvert enkelt medlem under deni
med lemsprotokollen anfsrte ad resse.

Forslag, der af medlemmerne snskes behandlet pd den ordinare
generalforsamling,. skal vere bestyrelsen i hande senest 14 dage
far generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden, der fastsettes.af bestyrelsen, udsendes senest g dage
for generalforsamlingen tillige med det underskrevne irsreg;.k;6,
forslag til budget for indevarende regnskabsir samt indkorine
forslag fra medlemmerne.

stk.4.
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s 13.

stk.2.

s 14.

stk.2.

sporgsmil, der ikke er optaget p6 dagsordnen, kan ikke settes
under afstemning.

Pd den ordinere generarforsamling skal folgende punkter behand-
les:

1.
2.
3.

4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forlsbne dr.
Aflaeggelse af regnskab, underskrevet af revisor og
bestyrelsen.
Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
Vedtagelse af budget for indevarende 6r og
fastsattelse af bidrag og eventuelt indskud]
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt valg af administrator.
Eventuelt.

:

t--

6.
7.
8.
9.

10.

Ekstraordiner generalforsamling, der indkaldes p6 samme mdde og
med samme varsel som den ordinare, afholdes, n6r bestyrelsen 

e

finder det nsdvendigt eller efter skriftlig begering herom til bestyr.el-
sen af mindst 114 af foreningens medlemmLr, dJr ikke er i restance
tilforeningen. I begaringen skal dagsordenen for den ekstraord_
inere generalforsamling angives.

Ndr begering om afholdelse af ekstraordiner generalforsamling er
indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling6n afholdes inoei o
uger efter begaringens modtagelse, idet juli m6neo dog ikke med-
regnes.

Sfk 3. Hvis ikke mindst 3t4 af de medlemmer, der har foranlediget den

"r.Ipt9il9fglgl-"stforsrmtins indkal{ er tit stede p5 ge_--n 
e- ra tfo rs amfinj e n e lle

dagsordenen nagtes behandlet af generatforrrmiingen.

G-eneralforsaml ingen verg er en dirigent, der p6 genera lforsaml i ngen
af g a y a I I e tu iv Iss p o rg s m i r ved ra rend e sa g e rn es 

-beh 
a nd I i n g s m d d-e

og stemmeafgivningen. Dirigenten m6 ikk-e vere medtem a]
bestyrelsen, kasserer eller revisor for foreningen.

Afstemning sker ved h6ndsoprekning, medmindre generalforsam-
tilqg! eller dirigenten bestemmer, atlfstemningen ikrl var"
skriftlig.

stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.sfk 3.
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stk.2.

Beslutninger pi generalforsamlingen treffes ved simpelt flertal, med-
mindre vedtagten bestemmer andet. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgorende. Blanke stemmer medregnes ikke.

Over det pA generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et
referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det
har fuld beviskraft i enhver henseende.

Senest en m6ned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes
referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

Bestyrelsen best6r af 4 medlemmer foruden formanden.

Valgperioden er 1 5r. Genvalg kan finde sted.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i 6rets lob, og
efter at suppleanter er tiltrddt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen
berettiget til at supplere sig selv indtil fsrstkommende generalfor-
sarnling. Hvis formanden afg6r i valgperioden, velger bestyrelsen et
bestyrelsesmedlem til ny formand indtil fsrstkommende ge-
neralforsamling.

Bestyrelsens hverv er ulsnnet, medmindre generalforsamlingen be-
stemmer andet.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, her-
under drift og vedligeholdelse af fallesarealer og fallesanlag, og
udsver de administrative befojelser, der er henlagt til foreningen.

NAr der pA generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om
forhold af falles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at under-
skrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nsd-
vendigt til gennemfsrelse af generalforsam I ingens beslutn i ng.

------"-sfr-x

stk.4.

sfk 5.

Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative op-
gaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt admini-
strator.

N5r generalforsamlingen har valgt en administrator til at udfore
foreningens administrative opgaver, er medlemmer af grundejer-
foreningen pligtige til at modtage valg som formand og som medlem
af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i

mindst 1 5r inden for hver femdrsperiode.

Bestyrelsen er berettiget til at ansette og bestemme aflonningen
m.v. af medarbejdere til at forest6 drift og vedligeholdelse af
fellesanlag m.v.

Bestyrelsen afholder mode si ofte formanden eller et fler1al af
medlemmerne finder det nsdvendigt.

sfk 6.
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over det under forhandlingerne passerede fsres en protokol, derskal underskrives af bestyretsen senest p6 nastroigende bestyrel-sesmode.

Bestyrelsen er beslutn in g sdygtig, ni r ft e rta t I et af besfyrelsens
medlemmer er til stede. (bes{emmelsen om at formanden skullevare en del af flertallet er slettet)

Bestyrelsens besl-utning treffes ved stemmeflerhed. I tilfalde afstemmelighed er formandens stemme afgorende-

Bestyrelsen kan tit.losning af specieile opgaver nedsette udvalg, derkan best6 af foreningenshedremmer uden for bestyrersen. Dog skarudvalgsformanden altid vere et bestyrelsesmedlem.

Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen
eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsAr er kalenderdret.

Generalforsamringen verger en revisor. Genvarg kan finde sted.Reviso r ska I vare statsa utoriseret er ler reg iitreLi'iev isor.

Regnskabet tilstifles revisor s6 betids, at en ekstrakt med revisorpA-tegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med udsendelse afdagsorden til ordinar generalforsamling. s '-'-

<-

Medlemmernes indbetaringer foretages tir det sted, sorn angives afbestyrelsen efier generarforsamringJn. F;*.iil;ns midrer indsattes
-Evtlstsrre belsb kanplaceres i overensstemmelse med de Ar ti@,

for placering af kommunale midler.

Forskellige bestemmelser.

Fremkommer der sporgsmdr, hvorom denne vedtagt intet fore-skriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og o-r"ro"visning afafgare og afklare disse, men skar oog fremr*gg"";gen tir med-
I em rn ernes god kenderse ved fo rstko m m eno e 

-ginera 
rfo rsa m r i n g. Isardeles vigtige anliggender skal bestyretsen lndkalde til eks-traordiner generalforsamling.

Kapitel 7.

s 20.


