Vanløse Grundejersammenslutning
Vedtægter

1. Navn
VANLØSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNING (VGS) har hjemsted i København.
2. Formål
Vanløse grundejersammenslutnings formål er:
- at informere og skabe debat om aktuelle emner vedrørende ejerboligernes forhold.
- at virke for at øge kontakten mellem grundejer- og ejerforeninger i Vanløse og støtte opretholdelsen af
eksisterende foreninger og etableringen af nye.
- at virke for øget samarbejde mellem grundejer- og ejerforeninger, især inden for Københavns Kommune
med henblik på varetagelse af fælles interesser overfor kommunen, statslige myndigheder og
koncessionerede og private virksomheder.
- at virke aktivt for debat om byplanlægningen og den offentlige service i Vanløse.
3. Medlemmer
I Vanløse Grundejersammenslutning kan optages: Grundejerforeninger samt andelsbolig og ejerforeninger i
Vanløse, parcelhusejere og ejere af ejerlejligheder i Vanløse.
4. Organisation
Det står de enkelte medlemsgrupper frit at organisere sig videre i grundejerforeninger, vejlav,
sammenslutninger, fællesforeninger, landsorganisationer eller lignende, og videre organisation kan vedtages
eller ændres ved generalforsamlingsbeslutninger i de enkelte foreninger eller grupper.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er åben for samtlige Vanløse Grundejersammenslutningens medlemmer og tillige for
alle medlemmer i de tilsluttede grupper/foreninger. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger om
forhold, der kun vedrører de enkelte medlemsgrupper/foreninger, men kan i sådanne sager kun virke
rådgivende og vejledende.
6. Dagsorden
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.
Forslag til generalforsamlingen ordinær som ekstraordinær indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
7. Valg af bestyrelse:
a. Formanden vælges ulige år
b. Kassereren vælges lige år
c. 2 bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant, som ved valget er
medlemmer af en tilsluttet foreningsbestyrelse vælges ulige år
d. 1 bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant, som ved valget er
enkeltmedlem eller medlem af en tilsluttet forening vælges lige år
e. 1 revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år.
7. Eventuelt
Såfremt et bestyrelsesmedlem skriftligt meddeler, vedkommende afgår i valgperioden, overtager
suppleanten pladsen i resten af perioden.
Såfremt formanden afgår i valgperioden, overtager næstformanden formandshvervet indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.
Uanset reglerne om valgperioder foretages ved førstkommende generalforsamling supplerende valg til
ledige poster for resten af den normale valgperiode.
7. Afstemning
På generalforsamlingen har de tilsluttede foreninger en stemme for hvert medlem af foreningen.
Enkeltmedlemmer har en stemme.
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Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Enkeltmedlemmer, som ønsker at afgive stemme og er medlem af en tilsluttet forening, skal forud for en
afstemning af dirigenten opfordres til at give oplysning herom.
De tilsluttede foreningers stemmer nedsættes med antallet af enkeltmedlemmer.
Afstemning sker skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 2 foreninger kræver det.
Ved foretagelse af valg, hvor der opstilles flere, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt.
I øvrigt sker afstemningen ved håndsoprækning.
8. Bestyrelsen
Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanter indbydes til at deltage i bestyrelsens møder.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens
stemme udslaget.
Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det, dog mindst 2
gange årligt.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når minimum 2 bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Der afholdes hvert år i marts-april kontaktmøde med bestyrelserne for de tilsluttede foreninger.
Kontaktmøder afholdes i øvrigt efter behov.
9. Kasserer og kartotek
Kassereren modtager VGS indtægter og afholder regningskrav, når disse er godkendt af formanden eller
næstformanden. Kassereren fører regnskab og et fuldstændigt medlemskartotek, hvoraf skal fremgå
medlemstallet og tilsluttede foreninger.
I forbindelse med det årlige kontaktmøde ajourføres en adresseliste over de tilsluttede foreningers
bestyrelsesmedlemmer.
Kassereren er bemyndiget til at kvittere for VGS´s indtægter.
Kassereren indsætter VGS´s penge i et pengeinstitut.
10. Sekretær m.v.
Sekretæren fører protokol over generalforsamling og bestyrelsesmøder, samt fornødent omfang over
udvalgs arbejde. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at benytte lønnet assistance.
11. Årsregnskab
Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts og årsregnskabet skal være revideret inden den 15. maj.
12. Udmeldelse
Udmeldelse af VGS kan ske med 3 måneders varsel til en 1. april.
13. Kontingent
Til administration af Vanløse Grundejersammenslutnings opgaver betaler de tilsluttede foreninger et
kontingent pr. medlem. Enkeltmedlemmer betaler et særligt fastsat kontingent. Medlemskontingentet skal
være indbetalt senest 1 måned efter, at opkrævningen er udsendt.
Ved kontingentrestance udover 3 måneder efter forfaldstid kan bestyrelsen slette vedkommende forening
eller medlem af Vanløse Grundejersammenslutning, hvilket dog først skal meddeles restanten med
fastsættelse af en frist til berigtigelse af restance.
14. Vedtægtsændring
Til lovændringer eller ophævelse af Vanløse Grundejersammenslutning kræves 2/3 stemmeflerhed af
samtlige mulige stemmer.
Hvis 2/3 stemmeflerhed ikke opnås, afholdes inden 1 måned ny generalforsamling, hvor forslaget afgøres
endeligt med almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af VGS opløsning opfordres medlemmerne til at melde sig ind i Fællesforeningen af
Grundejerforeninger i København (Grundejeren.dk)
Foreningens midler overføres til Vanløse Bydelshistoriske Arkiv.
Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamlingen den. 13.. April 2016

