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 Veddelev 30. december2017. 
 

Til medlemmerne af Veddelev Grundejerforening og Vejlaug: 
 

Indkaldelse til ekstraordinær ordinær generalforsamling 
Mandag d. 15. januar 2018 kl. 19.00  

i VSB klubhus på Veddelev havn 
 

Anden behandling af forslag fremlagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 13. 

november 2017. Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig m.h.t. endelig vedtagelse af 

vedtægtsændringer, jfr. VGF Love § 3  
 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

 
2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.  

 
A. Forslag til ændring af Veddelev Grundejerforenings vedtægter 

 ( Ny tekst er understreget og slettet tekst er overstreget ) Ikke ændrede tekstafsnit er af 

overskuelighedsmæssige grunde ikke medtaget her, men fremgår at de komplette forslag til nye 
vedtægter, som ses på www.veddelev.dk under dokumenter til generalforsamlingen 15 januar 

2018.  
Foreningens navn ændres til Veddelev Borger og Grundejer Forening 

 
§ 1 Foreningens formål  

Foreningens formål er at samle borgere og grundejere på Veddelev halvøen for løsning af fælles 

opgaver og fritidsaktiviteter, samt at være bindeled imellem myndigheder og medlemmer. Herun-

der at vedligeholde de fælles områder og stier, samt at opsætte og drive badebroen og andre 

fællesfaciliteter på Veddelev halvøen. 

 
§ 2 : Indmeldelse, indskud , og kontingent  

Som medlem kan optages enhver borger eller grundejer i det i § 1 nævnte område. Medlemskab 
omfatter hele husstanden. Medlemsskabet overføres automatisk til ny ejer, når salg af grund eller 
ejendom har fundet sted. Medlemskab kan kun bringes til ophør med et regnskabsårs afslutning. 
 
Kontingent pr. parcel og for andre borgere i Veddelev, f.eks. lejere, som ikke er grundejere i Ved-
delev fastsættes for det indeværende regnskabsår fastsættes på den ordinære generalforsamling 
sammen med Størrelsen af indskud fra nye medlemmer. Opkrævning samt og udsendes med op-
krævning snarest derefter. 
 
Baggrunden for forslaget er at få bragt vedtægterne i overensstemmelse med foreningens virke 

og aktiviteter, som de er i dag i Veddelev. Dette har en betydning også for vores relationer til 
Roskilde kommune og andre offentlige myndigheder. 

 

§ 4.:Bestyrelse og administration - 5’ afsnit ændres til:  
Foreningen tegnes økonomisk indenfor de godkendte budgetter af formand og kasserer hver for 
sig. Foreningens midler placeres i et anerkendt pengeinstitut, hvor kun formand og kasserer kan 
disponere. Kassereren disponerer dog over en driftskonto med et maksimalt indestående besluttet 
af bestyrelsen. 

http://www.veddelev.dk/
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Ved aftaler, hvor foreningen bliver forpligtiget udover budgettet eller ved køb og salg af større ak-
tiver eller ved investeringer i værdipapirer tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Foreningen hæfter alene ved sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder be-
styrelsen, nogen personlig eller solidarisk hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 
 
Ændringen er en følge af, at vi i Danske Bank ikke uden ekstraomkostninger kan få en løsning 

med to underskrifter på alle transaktioner. Hertil kommer, at det er tidskrævende, samt at vores 
egenkapital og dermed bankindestående har en begrænset størrelse. Det er bestyrelsens opfattel-

se, at der reelt ikke er behov for en dobbelt underskrift så længe der disponeres indenfor det ved-
tagne budget. Der foreslås i stedet for begrænsninger ved dispositioner udover det budgetterede.  

 

 Herudover fremsættes et forslag om ændring af tidsfrist i.   
 
 § 3 : Generalforsamling  

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til formanden se-
nest 1. december oktober.  

Forslaget er begrundet i at generalforsamlingen normalt afholdes i november måned og at forslag 

skal udsendes sammen med indkaldelsen.  
 

 

B. Forslag til ændring af Vedtægterne for Veddelev Vejlaug.  
 

Opdatering og præcisering af:  
 § 2 FORMÅL 

Vejlaugets formål er som en underafdeling af Veddelev Grundejerforening:  

1. at varetage de for Veddelev Grundejerforening gældende forpligtelser med hensyn til vedlige-
holdelse af veje, fortove, vejbrønde m.v. for parcellerne på Holmevejene: Langholm, Hylde-
holm og Okseholm. ( Vejområde H) 

2. at hjælpe vejlaugets frivillige medlemmer på Lollandsvejene: Nakskovvej, Nystedvej, Rødby-

vej, Nystedvej, Guldborgvej, Bandholmvej, Maribovej, samt andre veje vedr. deres forpligtel-

ser m.h.t. vedligeholdelse af veje, fortove, vejbrønde m.v. (Vejområde L) 

3. at muliggøre frivillig opsparing i vejlaugets regi med henblik på betaling af løbende vedlige-

holdelsesudgifter og evt. fremtidigt éngangsbidrag til ny asfaltbelægning og fortovsanlæg. 

rensningsanlæg. 

4. At sørge for snerydning af de private fællesveje i Grundejerforeningens område. Snerydning 

på fortovene påhviler de enkelte grundejere.  

 

Baggrunden er at opdatere vedtægterne, så de kommer i overensstemmelse med vejlaugets op-

gaver, som de er i dag.  

 

Ændring af § 8: VEDLIGEHOLDELSE 

Vedligeholdelsesudgifter for en vej fordeles ligeligt mellem samtlige parceller i det på den pågæl-
dende vejområde H eller L vej. En grundejer skal kun betale for vedligeholdelse af egen vej og ik-
ke for andre veje. 
Baggrunden herfor er, at vejene nu alle er sat i stand, således at udgifterne på de enkelte veje 

fremover vil blive nogenlunde ens. Endvidere er formålet at begrænse det meget store arbejde, 

som det har været i bestyrelsen at administrere hver vej for sig. Fremover bliver der således kun 
2 vejområder.  
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Ændring af § 6 LEDELSE 3’ afsnit: 

Foreningen tegnes økonomisk indenfor de godkendte budgetter af formand og kasserer hver for 
sig. Over vejlaugets midler kan kun Veddelev Grundejerforenings formand og kasserer i forening 
Foreningens midler placeres i et anerkendt pengeinstitut, hvor kun formand og kasserer kan di-
sponere.  
 

Baggrunden herfor er den samme som for Veddelev Grundejerforening 
 

 

3. Eventuelt 
 

 

Efter generalforsamlingen afholdes der et møde om forebyggelse af indbrud i 
Veddelev med Din alarm-app og video overvågningskamera i hjemmet.  
Der serveres i pausen efter generalforsamlingen en kop kaffe, the og kage.  
 

 
Se nærmere på WWW.Veddelev.dk under dokumenter til generalforsamlingen 
15. januar 2018 

 

❖ Nuværende vedtægter for Veddelev Grundejerforening  

❖ Forslag til ændrede vedtægter for Veddelev Grundejerforening 

❖ Nuværende vedtægter for Veddelev Vejlaug  

❖ Forslag til ændrede vedtægter for Veddelev Vejlaug 
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