Gribskov Landligger Forbund
VEDTÆGTER FOR GRIBSKOV LANDLIGGER FORBUND
§ 1 Navn og hjemsted
1.1 Forbundets navn er "Gribskov Landligger Forbund”
1.2 Forbundets hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 2 Område og medlemmer
2.1 Forbundet kan som medlem optage enhver grundejerforening og vejlaug i Gribskov
Kommune, som blandt sine medlemmer har ejere af fritidshuse.
2.2 En ejer af et fritidshus i Gribskov Kommune kan optages som enkeltmedlem, såfremt den
pågældende ikke er eller kan blive medlem af en grundejerforening eller vejlaug, der er optaget i
forbundet.
2.3 Bestyrelsen eller et medlem kan fremsætte begrundet forslag om en medlemsforenings
eksklusion af forbundet på et delegeretmøde. Medlemmer i restance kan fratages medlemsretten
af forbundet.
2.4 Udmeldelse af forbundet skal ske med 1 års varsel til udtrædelse ved regnskabsårets
slutning. Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden eller kassereren. Udmeldte eller
ekskluderede medlemmer eller medlemmer der har fået frataget medlemsretten, har ikke krav
på nogen del af forbundets formue og har ej heller stemmeret ved delegeretmødet.
2.5 Hvis en forening bevidst modarbejder forbundets interesser, kan den pågældende forening
ekskluderes af Forbundet. Beslutning herom skal bekræftes på det efterfølgende delegeretmøde.

§ 3 Formål
3.1 Forbundets formål er at fremme sager af fælles interesse for landliggerne i Gribskov
Kommune overfor blandt andet statslige, regionale og kommunale myndigheder samt offentlige
og private virksomheder og initiativer.

§ 4 Delegeretmøde
4.1 Delegeretmødet er forbundets højeste myndighed. På delegeretmøder har hver forening 1
stemme, foreninger med flere end 100 medlemmer har 2 stemmer, foreninger med flere end 200
medlemmer har 3 stemmer og foreninger med mere end 300 medlemmer har 4 stemmer.
Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.
4.2 Ethvert lovligt indvarslet delegeretmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
Til godkendelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle forbundets
stemmeberettiget medlemmer stemmer for ændringen. Opnås den i anførte majoritet ikke, kan
der indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde. På det ekstraordinære delegeretmøde kan
ændringer i vedtægterne godkendes med 2/3 majoritet uanset antallet af tilstedeværende
delegerede.
4.3 På et delegeretmøde kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
4.4 Ordinært delegeretmøde skal afholdes hvert år i tiden mellem 1. september og 30. november
i Gribskov kommune.
4.5 Indkaldelse til ordinært delegeretmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel til
foreningernes formænd og enkeltmedlemmer, bilagt dagsorden, bestyrelsens beretning,
revideret regnskab, budget og eventuelle indkomne forslag til behandling på mødet.
4.6 Forslag, der ønskes behandlet på ordinært delegeretmøde, skal være formanden for
forbundet i hænde senest den 1. august.
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4.7 Ordinært delegeretmøde gennemføres med møderegistrering og en dagsorden, der skal
indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning om bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af budget, herunder kontingent
Valg jf. 4.8
Eventuelt

4.8 Hvert år vælges formand, 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 suppleant til bestyrelsen – samt
1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten vælges for 2 år. De
øvrige vælges for 1 år.
4.9 På stemmesedlerne skal der være angivet 3 navne.
4.10 Referat, underskrevet af dirigent, formand og referent, af delegeretmødet sendes snarest,
som hovedregel 2 uger efter mødet med mail til foreningernes formænd og enkeltmedlemmer.

§ 5 Ekstraordinært delegeretmøde
5.1 Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når 3
foreninger skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af emnet, der ønskes behandlet.
5.2 Med hensyn til indkaldelse til, stemmeafgivning på og referat af ekstraordinært
delegeretmøde følges reglerne i 4.2, 4.4 og 4.9

§ 6 Bestyrelsen
6.1 Forbundet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Valgbar er enhver, der har fritidshus i
Gribskov, og som er medlem af en grundejerforening tilsluttet forbundet, et vejlaug eller er
enkeltmedlemmer.
6.2 Formanden vælges særskilt jf. 4.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand,
kasserer og sekretær.
6.3 Gribskov Landligger Forbund forpligtes af formanden i forening med 2 medlemmer af
bestyrelsen ved indgåelse af juridiske aftaler.
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når 4 medlemmer stemmer for en beslutning.
6.5 Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Forbundet afholder mødeudgifter. Formanden, kassereren
og sekretæren kan få godtgørelse efter statens regler for godtgørelse til ulønnede
bestyrelsesmedlemmer Udvalget kan herudover beslutte, at et medlem, der pålægges en særlig
opgave, får dækket deraf følgende udgifter. Bestyrelsen kan antage lønnet assistance.
6.6 Bestyrelsen kan, når der er behov for det, indgå i samarbejde med andre
grundejerforeninger hhv. sammenslutninger af grundejerforeninger i eller uden for Gribskov
Kommune.
6.7 Ønsker en forening forbundets støtte i en kompliceret eller principiel sag, kan bestyrelsen
supplere sig med en repræsentant for denne forening, men uden stemmeret, indtil sagen er løst
eller på anden måde afgjort. Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til et medlems civile søgsmål
med indtil 25.000, - kr., såfremt der foreligger et juridisk responsum fra en advokat, som
sandsynliggør et eventuelt søgsmåls berettigelse og kan godkendes af bestyrelsen.
6.8 Der skal foreligge en forretningsorden, som fastlægger retningslinjer for bestyrelsens
arbejde. Forretningsordenen behandles på det konstituerende bestyrelsesmøde og kan ændres
løbende.
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§ 7 Forbundets midler
7.1 Forbundet tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren i fællesskab.
7.2 Forbundet har ret til at investere likvide midler i værdipapirer med lav risiko.
7.3 Forbundets regnskabsår er kalenderåret.
7.4 Kontingentet for det følgende år fastsættes på det ordinære delegeretmøde som et antal kr.
pr. grundejer i den enkelte forening. For enkeltmedlemmer fastsættes kontingentet til 10 gange
kontingentet, der er fastsat pr. grundejer i medlemsforeningerne.
7.5 Foreningerne indbetaler kontingent til forbundet senest 1. juni. Ved indbetalingen oplyses
foreningens medlemstal. Forbundet kan opkræve et gebyr, hvis det er nødvendigt at tilsende en
forening rykkere og eller et påkrav.

§ 8 Andre bestemmelser
8.1 Foreningerne holder bestyrelsen underrettet om sager, som må være af interesse for
forbundet.
§ 9 Overgangsordning
På det første bestyrelsesmøde efter at nærværende vedtægter er trådt i kraft træder den
tidligere Landliggersammenslutning Gribskov Vest ind med 3 bestyrelsesmedlemmer hvoraf 1
bliver formand. Overgangsordningen fungerer indtil 1. ordinære delegeretmøde efter
sammenslutningen.

§ 10 Opløsning af forbundet
Opløsning af forbundet kan kun ske på et delegeretmøde, der af bestyrelsen er indkaldt iflg. §5

”

med et eneste punkt på dagsordenen: Opløsning af forbundet. Til godkendelse af opløsningen
kræves, at mindst 2/3 af alle forbundets stemmeberettiget medlemmer stemmer for
opløsningen. Opnås den anførte majoritet ikke, skal der indkaldes til nyt ekstraordinært
delegeretmøde også med dette eneste punkt på dagsordenen. På det ekstraordinære
delegeretmøde godkendes opløsningen med 2/3 majoritet uanset antallet af tilstedeværende
delegerede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forbundets midler skal ved opløsning fordeles blandt de på opløsningstidspunktet tilsluttede
medlemmer i forhold til deres antal grundejere.
Vedtaget på stiftende generalforsamling 9. April 1964.
Ændret på ordinært delegeretmøde 3. Oktober 1971, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde
19. Oktober 1976, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 15. Oktober 1981, på
ekstraordinært repræsentantskabsmøde 17. November 1985, på ekstraordinært
repræsentantskabsmøde 26. September 1999, på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den
25.september 2011 samt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. november 2019.
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