VEDTÆGTER

For
Ej erlaug

et Kornumg ård,

Brønderslev

§1.
Ej erlaug ets novn er:

Ejerlauget Kornumgård, Brønderslev.
§2.

Ejerlaugets formåI er øt administrere de opgaver, som medlemmerne igennem deklaration, lyst den 7/4 7975 er
forpligtet til at udføre i fællesskab, samt i øvrigt at varetage de enkelte medlemmers interesser såvel indadtil som

udadtil.
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§3.

qeflaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme der på det af landinspektør Knud Nielsen
V i september 7994 under j. nr. 6555/73 udfærdigede rids er betegnet som parcel 2 - 730, 740 - 797 og 194 - 276 af
matr. Nr.7 gkKornumgård under Brønderslev samtparcel2TT - 238 af matr. Nr.7 gKornumgård under
Brønderslev. Medlemskab af ejerlauget er tuungent for de nævnte ejere fra det tidspunkt, hvor der foreligger endelig
udstykningsapprobation af parcellerne. Efier reglerne om vedtægtsændringer kan medlemskredsen udvides med
andre, Iigesom ejertaugetkan sammenlægges med andre eierlaug.
§4.

Ethvert eierskifie skal anmeldes til ejertaugets ledelse ved kassereren. Denne anmeldelsespligt påhviler såvel den
gamle som den nye eier,
§5

af sin ejendom er det pågældende medlem udtrådt af ejerlauget og har intet krav på andel i eierlaugets
umiddelbart
formue, ej heler ved modregning. Den nye ejer, der er pligtig at være medlem af eierlauget, indtræder
den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor ejerlaugel idet eierlauget dog er berettigettil hos det
tidligere medlem direkte at inddrive beløb, som er forfaldne i den pågældendes medlemsperiode.
Ved salg
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§6

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves ån gang om året efier
bestltrelsens nærrnere bestemmels

e.

Kontingentetfastsættes under hensyntagen tit de nØdvendige drifisudgifter til nødvendig vedligeholdelse
fællesanlæg m.v., alt efier et på generalforsamlingen forelagt budgeL
Kontingentet pr. parcel

er

ens

af

for alle medlemmer og varierer ikke med størrelsen af pørcellen eller antdeL

måned medfører at det pågætdende medlem stemmeret er suspenderet, indtil betoling sker,
ligesom ejerlauget er bemyndiget til at lade restancerne inddrive ad retslig vei.
Restancer udover

I

§7
Generalforsamlingen er eierlaug

ets øverste

myndighed'

Besetrelsen vælges af generalforsamlingen, Den består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære

generalforsomling.
Generalforsamlingen vælger først formanden og dernæst de øvrige bestyrelsesmedlemmer under åt, Best3trelsen
konstituerer i øvrigt sig selv,
Formanden vælges for en 7.årtg periode, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2- årig periode, dog
vælges der første gang 2 medlemmer for en 7-årig periode og 2 medlemmer for en Z-årig periode.

Afgørelsen af, hvilke medlemmer der skal på valg efier det fØrste år, træffes evL ved lodtrækning. Genvalg kan finde
sted. Der vælges endvidere 2 suppleanter for en 7-årig periode. Endelig vælger generalforsamlingen for en 7-årig
periode 2 revisorer samt 7 suppleant

«§8
P
parcel afflere, haves der dog kun en enkelt stemme, og det skal overfor ejerlaugets ledelse oplyses, hvem der
repræsenterer ejerne. Eventu"lffiIsspørgsmålmed ejerforhold afgøres af generalforsamlingen.
Ejes en

Stemmeafgivning kan ske ved skrifiIig fuldmagt til et medlem af vedkommendes husstand.
§e
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 7. marts. Dog afholdes første generalforsamling efter den
stifiende generalforsamling inden marts 7979. Ejerlaugets regnskabsår føIgerkalenderårel
Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen med 3 ugers vørsel ved skrifilig meddelelse til hvert enkelt
medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler endvidere besQtrelsen at indvarsle
Brønderslev Kommune med samme frisL

Forslag der af medlemmerne ønskes behandletpå den ordinære generalforsamling, skal skrifiligtvære bestyrelsen
hænde senestz uger (14 dage) før generalforsamlingen.

i

På hvert års ordinære generallorsamling skal følgende dagsorden iagttages;

7.

Valg af dirigenL

2.

Formandens beretning,

3.

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.

Indkomne forslag.

5.

Fremlæggelse af budgetog fastsættelse af kontingent

6.

Valg af formønd.

7.

Valg af øwige bestltrelsesmedlemmer,

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.

VaIg af revisorer samtsuppleanL

70. EvenuelL
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære afholdes'
såfremt mindst tre medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller at mindst en trediedel af eierlaugets
stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver en skriftligt motiveret begæring med øngivelse af forslag til
dagsordenen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden seks uger
efter modtagelsen.
§70.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagers
b ehandlin g o g stemme afg ivning.

Afstemninger sker skrifiligt med mindre samtlige samtykker i, at afstemninger sker ved håndsoprækning.
Afstemninger om valg af formand, besQtrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter samt om vedtægtsændringer
skal altid ske skrifiligt"

Beslutninger træfIes ved almindelig stemmefterhed. Ved stemmelighed bortfalder forslageL
stemmer for.
Ændring i vedtægter kan kun træffes ved, at to tredjedele (2/3) af samtlige stemmeberettigede
af to
Såfremttilslutning frato trediedele (z/s) øf de stemmeberettigede ikke kan opnås,kræves tilslutning
afholdtinden
generalforsamling,
på
ekstraordinær
en
tredjedele (z/s) af defremmØdte medlemmer samttilslutning
(2/3) af de fremmødte'
to måneder efter den ordinære, her ligeledes med tilslutning af to trediedele

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten
hvorefier den har fuld beviskrafi i enhver henseende'

og

formanden,

§71.

parcelejerne hæfter sotidarisk for de forpligtigelser, der i medfør af deklarationen eller generalforsamlingens
bestutning er påtagt eiertauget og/eller eiendomme indenfor deklørationsområdeL

pro rate, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte
forhotd titforeningen hæfier medlemmerne
medlemmer,

I

Foreningens medlemmer hæfier

i

forholdet til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

Disse bestemmelser kan ikke forandres, så længe der påhviter eierlauget forpligtigelser,

for

hvilke det solidariske

ansvar har været en forudsætning.
§12.
med to af de øvrige
i
Ejerlauget tegnes af formanden og kassereren i forening eller af 6n af disse forening
b e s gt r el s e sm e dl emm er'
§7s.
Ejerlaugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres.
samt godkendelse af Brønderslev
Ejertaugets opløsning, kræver vedtagelse efter reglerne om vedtægtsændringer

Byråd.

I

medlemmer til ligelig fordeling'
tilfælde af opløsning titføIder eventueltlilruidationsoverskud eierlaugets
§14.

bestyrelsen midlertidig ret til at lØse disse
Fremkommer der spørgsmå\, hvorom lovene intet foreskriver, har
generalforsømling'
problemer, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstl<ommende

vedtagetpå en stiftende generalforsamling den
marts 7978.

29.

november,7977. Godkendtaf Brønderslev Kommune den 75'

