
 
 
 
 

VEDTÆGTER FOR 

SAMMENSLUTNINGEN AF 

GRUNDEJERFORENINGER I SOMMERHUS-OMRÅDERNE 

I DEN TIDLIGERE DRAGSHOLM KOMMUNES OMRÅDE 

 

 

 

§ 1  NAVN, HJEMSTED m.v. 

1.1. Sammenslutningens navn er "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i 

den tidligere Dragsholm Kommunes område", i disse vedtægter benævnt "Sammenslutningen". 

1.2. Sammenslutningens navn, som oprindeligt var "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i 

Sommerhusområderne  i Dragsholm Kommune", er ændret til det i § 1.1 angivne navn som følge 

af, at Dragsholm Kommune pr. 1. januar 2007 er lagt sammen med Trundholm Kommune og 

Nykøbing Rørvig Kommune i Odsherred Kommune. Sammenslutningen, som ved etableringen 

trådte i stedet for "Kontaktudvalget for sommerhusejere i Dragsholm Kommune", har videreført og 

viderefører Kontaktudvalgets virksomhed. 

1.3. Sammenslutningen har hjemsted i den tidligere Dragsholm Kommunes område, i det følgende 

betegnet Området. 

§ 2 FORMÅL 

2.1 Sammenslutningens formål er at samle alle sommerhusgrundejerforeninger og -vejlaug i Området 

med henblik på at varetage medlemmernes fællesinteresser over for Odsherred Kommune, andre 

offentlige myndigheder, interesseorganisationer og forsyningsselskaber mv.  

 Sammenslutningen kan efter konkret vurdering yde tilskud til de enkelte foreninger til juridisk 

afklaring af principielle spørgsmål. 

2.2.  Såfremt en grundejerforening/vejlaug selv rejser en sag over for en offentlig myndighed, et 

forsyningsselskab eller andre, og sagen har principiel karakter med mulige  følgevirkninger for 

andre grundejerforeninger, er den pligtig at underrette Sammenslutningens bestyrelse. Det samme 

gælder, hvis der rejses en sag mod foreningen/vejlauget, 

§ 3 MEDLEMMER  

3.1. Som medlemmer kan optages grundejerforeninger, vejlaug og lignende, hvis opgave det er at 

varetage deres medlemmers interesser i deres egenskab af ejere af sommerhuse beliggende i 

Området. Efterfølgende benævnes alle omfattede organisationer Foreninger/Laug. 

3.2.  Medlemmerne er pligtige at holde Sammenslutningen underrettet om navne og adresser samt 

mailadresser på den til enhver tid værende formand og kasserer i Foreningen/Lauget. 

§ 4 KONTINGENT OG HÆFTELSE 

4.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde beslutter de enkelte medlemsforeningers årlige kontingent 

til Sammenslutningen til et beløb pr. medlem i foreningen – opgjort pr. 1. januar. 

4.2.  Kontingentet forfalder til betaling i oktober måned og betales forud for et år ad gangen. 

4.3  Hver enkelt tilsluttet Forening/Laug hæfter alene for Sammenslutningens dispositioner med det 

beløb, den er forpligtet til at betale i årligt kontingent. 
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§ 5 SAMMENSLUTNINGENS LEDELSE 

5.1.  Sammenslutningens ledes af et repræsentantskab, der er Sammenslutningens øverste myndighed 

og en bestyrelse, som varetager Sammenslutningens interesser mellem repræsentantskabsmøder-

ne. 

5.2.  Repræsentantskabet består af formændene for de enkelte tilsluttede foreninger/laug, der dog kan 

udpege et andet medlem til at være vedkommende forenings/laugs repræsentant på et repræsen-

tantskabsmøde. Hver forening/laug har én stemme på repræsentantskabsmøderne. 

5.3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i Området hvert år den første søndag i september og 

indkaldes med en måneds varsel ved brev eller ved fremsendelse af mail til de af medlemmerne 

opgivne mailadresser. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, en kort skriftlig beretning fra 

formanden, det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år samt indkomne forslag. 

5.4.  Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 

 3. Kassererens forelæggelse af regnskabet til godkendelse 

 4. Indkomne forslag.  

 5. Fastsættelse af kontingent og budget for kommende år. 

 6. Valg. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

  a.  formand (vælges i lige år) 

  b.  kasserer (vælges i ulige år) 

  c.  valg af bestyrelsens medlemmer - 1 vælges i lige år, og 2 vælges i ulige år 

  d. en bestyrelsessuppleant (hvert år) 

  e.  to revisorer (1 vælges i lige år og 1 i ulige år) 

  f.  en revisorsuppleant (hvert år) 

 7. Eventuelt. 

5.5.  Repræsentantskabets beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Stemmeafgivningen kan ske i 

henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen Forening/Laug kan repræsentere mere end to andre 

Foreninger/Laug ved fuldmagt. 

5.6  Valgbare til tillidsposter er kun de fremmødte repræsentanter, med mindre der foreligger skriftligt 

tilsagn fra en ikke-fremmødt repræsentant. Valgbare til tillidsposter er dog også andre grundejere, 

som ikke er udpeget til repræsentant for deres grundejerforening på repræsentantskabsmødet eller 

ikke er bestyrelsesmedlem i deres egen grundejerforening. Der skal foreligge skriftligt tilsagn fra de 

pågældende. 

5.7.  Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4. på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i 

hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet. 

5.8.  Ingen Forening/Laug kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end et medlem. 

5.9.  Foreninger/Laug, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret. 

5.10.  Den på repræsentantskabsmødet valgte dirigent afgør tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes be-

handling og stemmeafgivningen i overensstemmelse med almindelige foreningsretlige principper. 

5.11.  Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og sekretær. 

5.12.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et referat af repræsentantskabets forhandlinger og 

beslutninger. Dette referat underskrives af formand og dirigent og udsendes herefter snarest muligt 

til medlemmerne. 

5.13.  Eventuelle vederlag til bestyrelsen fastsættes af repræsentantskabet. 
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§ 6 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

6.1.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder 

anledning dertil, eller når mindst 25 pct. af de tilsluttede Foreninger/Laug ønsker dette og 

fremsender forslag til en motiveret dagsorden til formanden. 

6.2.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev og/eller  

ved fremsendelse af mail til de af medlemmerne opgivne mailadresser . 

§ 7 BESTYRELSEN 

7.1.  Mellem repræsentantskabsmøderne ledes Sammenslutningen af den valgte bestyrelse i overens-

stemmelse med nærværende vedtægt og de beslutninger, der er truffet på repræsentantskabsmø-

det. Bestyrelsen har med disse begrænsninger myndighed til at handle på Sammenslutningens 

vegne. Bestyrelsen er ansvarlig for Sammenslutningens økonomi. 

7.2.  Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol og udsender efter behov "medlemsnyt" til de tilsluttede 

Foreninger/Laug. 

7.3 Bestyrelsen udarbejder forslag til en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, som skal 

godkendes af repræsentantskabet. 

7.4.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, formanden skønner, det er nødvendigt, eller når 

to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

7.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt yderligere to bestyrel-

sesmedlemmer er til stede. 

7.6.  Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens - eller 

ved hans fravær næstformandens - stemme afgørende. 

7.7.  Sammenslutningen tegnes af formanden - ved hans fravær af næstformanden - i forening med to 

andre bestyrelsesmedlemmer. 

§ 8 REGNSKAB 

8.1.  Sammenslutningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Regnskabet skal føres med kasse-

bog samt en specificeret kontingentliste, og årsregnskabet skal af kassereren – på bestyrelsens 

vegne - hvert år tilstilles revisionen inden den 1. maj og derefter tilbagesendes til kassereren se-

nest 1. juni. 

8.2. Bortset fra en kontant kassebeholdning på ikke over kr. 2.000,- skal Sammenslutningens midler 

indsættes på bankkonto. 

8.3.  Formanden eller i hans fravær næstformanden attesterer alle udgiftsbilag. 

8.4.  Regnskaber underskrives af hele bestyrelsen. 

§ 9 UDMELDELSE 

9.1.  En Forening/Laug kan skriftlig udmelde sig af Sammenslutningen med tre måneders varsel til den 

31. december - forudsat, at beslutningen om udmeldelse er vedtaget på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger i den pågældende Forening/Laug. 

9.2.  En udmeldt Forening/Laug har intet krav på Sammenslutningens midler. 

§ 10 SAMMENSLUTNINGENS OPLØSNING 

10.1.  En opløsning af Sammenslutningen kræver, at 2/3 af Sammenslutningens Foreninger/Laug 

stemmer herfor ved et ordinært repræsentantskabsmøde. Er der 2/3 flertal for forslaget, men ikke 

det krævede fremmøde, kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal på et efterfølgende 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
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10.2.  Hvis opløsningen vedtages, skal Sammenslutningens midler fordeles mellem de tilsluttede 

Foreninger/Laug i forhold til kontingentindbetalingerne i det sidst afsluttede regnskabsår. 

§ 11  VEDTÆGTSÆNDRINGER 

11.1.  Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af Sammenslutningens Foreninger/Laug er repræsente-

ret ved et repræsentantskabsmøde, og når tillige mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Er det 

krævede flertal ikke til stede. men et forslag har fået støtte fra 2/3 af de repræsenterede Forenin-

ger/Laug, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til et nyt repræsentantskabsmøde, på hvilket det 

tidligere behandlede ændringsforslag kan vedtages med simpelt flertal. 

 

***** 

 

Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 2. september 2018 og ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde den 14. oktober 2018. 

 

***** 


