G/F Toftegården
www.gftoftegaarden.dk

Stiftet den 14. august 1952

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegården. Foreningens hjemsted er Herlev,
under hvis jurisdiktion den henhører. Foreningens adresse er den til enhver tid værende
formands adresse.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage og fremme medlemmernes fælles interesser i alle fælles
anliggender, herunder:
•

•
•

•

at administrere grundejerforeningens fællesarealer som grønne områder, legeplads,
parkeringspladser m.m. samt at drage omsorg for, at fællesarealer fremtræder
vedligeholdte
at administrere grundejerforeningens fælles rørledninger (hovedvand- og hovedkloakrør),
jf. § 18
at tilvejebringe midler til dækning af udgifter til at fremme medlemmernes fælles
interesser, herunder vedligeholdelse af fællesarealer og vedligeholdelse og fornyelse af
foreningens rørledninger samt at administrere midlerne hertil
at administrere udlejning af de arealer der tilhører grundejerforeningen, hvorpå der er
opført garager, herunder at opkræve leje og administrere indtægterne jf. § 19

§ 3. Foreningens medlemmer
Enhver ejer af parceller udstykket fra matr.nr. 4 ai af Herlev by er pligtig til at være medlem af
foreningen.
Stk. 2. Såfremt en parcel ejes af flere i forening, betragtes disse ejere som et medlem, og
samtlige ejere af parcellen hæfter solidarisk for forpligtelserne over for foreningen.

§ 4. Medlemmernes pligter
Ethvert medlem samt alle husstandsmedlemmer eller lejere på parcellen er underkastet
foreningens vedtægter, således som disse nu er vedtaget eller senere på lovlig måde
ændres.
Stk. 2. Ethvert medlem er forpligtiget til at rydde sne på fortove, stier og adgangsveje ud for
deres parcel. Ethvert medlem er pligtig til at klippe hække og anden beplantning på egen
parcel, så fortove, stier og adgangsveje er frie. I øvrigt henvises til kommunens regler for
hække og anden beplantning mod offentlig vej og fortov.
Stk. 3. De udlagte adgangsveje (stier) er fællesveje og skal vedligeholdes i fællesskab af alle
de parceller adgangsvejene vedrører. Vedligeholdelsesudgifterne fordeles med lige store
beløb til alle parceller, der har adgang til vejen.
Stk. 4. Den brandgavl, der er opført mellem to ejendomme, er fælles for de to ejere, og skal
blive stående, så længe en af ejendommene benytter denne. Hvis den ene ejer river sin
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ejendom ned, skal den blottede brandgavl sættes i stand som facademur. Den ejer, som river
sin ejendom ned, skal betale for istandsættelsen.
Stk. 5. Ejerne af hver enkelt ejendom er forpligtet til at holde ydermur og tag i god stand.
Eksisterende rækkehuse med tilhørende tagoverdækning ved indgang og garagebygning på
fællesareal bibeholdes uændret, og herudover tillades kun opført udhuse, carporte og
drivhuse samt overdækkede terrasser og uopvarmede udestuer i overensstemmelse med
gældende retningslinjer.
Stk. 6. Ejeren af ejendommen skal rense tagrenden på sin ejendom. Nedløb fra tag mellem
to ejendomme er fælles for de to ejendomme og skal renses af henholdsvis den sydlige og
vestlige ejer.
Stk. 7. På den enkelte parcel må der ikke findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene
for naboen. Der må ikke opsættes skæmmende hegn, plankeværk, antenner eller andet, der
strider mod kvarteret som villakvarter.
Stk. 8. Det areal, der ligger – henholdsvis nord og øst for den enkelte ejendom – inden den
fælles adgangsvej, skal vedligeholdes som prydhave af ejeren, og indhegning må kun
foretages med levende hegn på højst 65 cm.
Stk. 9. Det areal, der ligger – henholdsvis nord og øst for den enkelte ejendom – efter den
fælles adgangsvej, skal henligge som græsareal med enkelte buske/træer, og skal
vedligeholdes af grundejerforeningen. Der må ikke opsættes nogen form for hegn eller
foretages andre ændringer i anlægget uden grundejerforeningens godkendelse.

§ 5. Overdragelse af en parcel
Når en ejer af en parcel sælger sin parcel til en anden, ophører denne med at være medlem
af foreningen, og den nye ejer af parcellen indtræder som medlem af foreningen. Samtidig
overdrages alle rettigheder og pligter over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige
vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har
berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne. Medlemskabet betyder, at det nye
medlem får andel i foreningens aktiver og passiver, og ophør af medlemskabet betyder, at
man ikke længere har krav på foreningens formue.
Stk. 2. Undtaget er det tilfælde, hvor en ejer af en parcel dør, i hvilket fald medlemmets
retstilling i foreningen overgår til afdødes bo.

§ 6. Kontingent
Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og skal være betalt senest 1
uge efter forfaldsdag.
Stk. 2. Kontingentet betales halvårligt. Første halvår (1. januar – 30. juni) opkræves efter
generalforsamlingen med forfald den 1. april. Andet halvår (1. juli – 31. december) opkræves
med forfald den 1. september.
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Stk. 3. Kontingentet indbetales på foreningens konto i henhold til opkrævningen eller via
betalingsservice. Ved for sen indbetaling påløber 2 % i rente pr. påbegyndt måned fra
forfaldsdag.
Stk. 4. Ved manglende betaling fremsendes rykker, som pålægges et rykkergebyr godkendt
af generalforsamlingen. 1. rykker fremsendes en måned efter forfaldsdagen og 2. rykker
fremsendes to måneder efter forfaldsdagen. Er restancen ikke indbetalt tre måneder efter
forfaldsdagen overdrages restancen til retslig inddrivelse, og omkostninger hertil pålægges
skyldneren.
Stk. 5. Er et medlem i restance med sit kontingent eller ydelser, bortfalder alle
medlemsrettigheder, herunder stemmeret jf. § 12, indtil restancen er betalt.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører,
indbringes for generalforsamlingen.
Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Når der er
lige stemmer for og imod et forslag, er forslaget bortfaldet. Alle valg foregår ved
håndsoprækning, dog skal der, såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftlig
afstemning.
Stk. 4. Til beslutninger om ændringer af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst
halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne
repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og vedtages beslutningen med 2/3 af
de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal.

§ 8. Køb, salg og optagelse af lån
Køb og salg, optagelse af lån samt påtagelse af enkeltopgaver, der medfører udgifter, som
overstiger et beløb i 2009 på 2.000 kr. pr. medlem (reguleres efter forbrugerprisindekset),
kan ikke finde sted uden vedtagelse på en generalforsamling efter de for vedtægtsændringer
gældende regler jf. § 7 stk. 4.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt
dagsordenen.
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Stk. 3. Dagsorden, der skal fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og revideret årsregnskab samt
forslag til budget for indeværende år. Dagsordenen skal indeholde oplysninger om de sager,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og skal omfatte mindst følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent, eventuelle honorarer, gebyrer og leje for det kommende år.
Indkomne forslag, jf. § 10
Forelæggelse af budget til godkendelse.
Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 15
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 16
Eventuelt, under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 10. Forslag
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag, samt de forslag som
bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes – ud over den i § 7, stk. 4 nævnte situation – når
bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne skriftligt begæres
af mindst 1/5 af medlemmerne eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
Stk. 2. Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til
bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet
juli og december måned dog ikke medregnes. Begæringen skal vedlægges dagsorden.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt
dagsordenen.
Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12. Stemmeret og fuldmagt
Ethvert medlem har stemmeret.
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Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan
desuden udøves af en myndig person eller foreningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt
har givet fuldmagt til.
Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i
generalforsamlingen.

§ 13. Dirigent og referat
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af
foreningen.
Stk. 2. Der udarbejdes referat af det der er besluttet på generalforsamlingen. Referatet
godkendes af bestyrelsen, underskrives af dirigenten, referenten og formanden for
bestyrelsen og udsendes senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 14. Bestyrelsens underskriftsbemyndigelse
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er
bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er
nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 15. Bestyrelsen
Foreningens ledelse er betroet en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Formand, kasserer
og 3 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger
desuden 2 suppleanter. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun
foreningens medlemmer eller disses ægtefæller/samlevere.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at formand og 2 medlemmer
vælges i lige år, og kasserer og et medlem vælges i ulige år på den ordinære
generalforsamling. Suppleanter vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer for et år ad gangen næstformand og
sekretær. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen for
den resterende periode.
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens
anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden samt betaling af fælles udgifter.
Foreningens midler udover et beløb i 2009 på indtil kr. 3.000 (reguleres efter
forbrugerprisindekset) skal indsættes i et pengeinstitut. Bestyrelsen udsteder fuldmagt, som
giver kassereren rettighed til at betale og hæve fra foreningens konti. Foreningen tegnes af
formanden og kassereren i forening.
Stk. 5. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de
på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Kontingenterne opkræves
med passende varsel og forfalder til betaling i henhold til § 6.
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Stk. 6. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i formandens forfald af
næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen
begærer det.
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 8. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel
stemmeflerhed. Beslutninger kan kun vedtages med mindst 3 stemmer. Står stemmerne lige,
gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.
Stk. 9. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet vedtages og underskrives på det
efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 10. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af
foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer
uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 16. Revision
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Desuden
vælges 1 revisorsuppleant. Revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Revisorer og revisorsuppleant vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Revisorerne, der mindst en gang årligt gennemgår foreningens regnskab, indgiver
sine revisionsbemærkninger på en protokol til bestyrelsen. Umiddelbart herefter afholdes et
møde med bestyrelsen, hvor revisorerne fremlægger protokollen. Revisorerne og kassereren
eller formanden indkalder til dette møde.
Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet
påtegnes af revisorerne. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at foretage
kasseeftersyn.

§ 17. Årsregnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance. Regnskabet skal
være så betids færdigt, at det af revisorerne kan være gennemgået og forsynet med
bemærkninger inden hvert års 1. februar. Regnskabet skal godkendes og underskrives af
bestyrelsen inden det udsendes til medlemmerne.
Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning
om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.
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§ 18. Foreningens rørledninger
Foreningen er ansvarlig for at vedligeholde og forny foreningens fælles rørledninger.
Stk. 2. Til dette formål opkræves særskilt kontingent, og der føres et særskilt regnskab.
Regnskabet aflægges som en del af foreningens årsregnskab, og skal tydeligt fremgå af
årsregnskabet. Et evt. overskud hensættes i foreningens regnskab, og hensættelsen kan
alene anvendes til at vedligeholde og forny foreningens fælles rørledninger.
Stk. 3. Foreningens fælles rørledninger består af hovedvand- og hovedkloakrør (spild- og
overfladevand). Som hovedvandrør betragtes stykket til og med hovedstophanen i den
enkelte blok. Hovedkloakrør (spild- og overfladevand) løber langs blokkenes facader.
Indførelsen herfra betragtes som stikledning, hvis vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer af
parcellen. Der skal ske ligelig fordeling blandt samtlige ejere af parceller i
grundejerforeningen af udgifter til vedligeholdelse og fornyelse af foreningens fælles
rørledninger.

§ 19. Udlejning af areal
Foreningen kan udleje et areal til et medlem, hvorpå medlemmet har pligt til at opføre en
garage, medmindre der allerede er opført en garage på arealet.
Stk. 2. Bestyrelsen for grundejerforeningen indgår lejeaftale med det enkelte medlem. Aftalen
indeholder de nærmere bestemmelser for leje af arealet, samt garagens udseende og
vedligeholdelse.
Stk. 3. Generalforsamlingen vedtager en ”standard” lejekontrakt, som bestyrelsen skal
anvende til indgåelse af aftale om udlejning af areal. Af lejekontrakten skal fremgå de
nærmere bestemmelser for udlejning af arealet og kravene til ejerne om garagens udseende
og vedligeholdelse.

§ 20. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, når 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer derfor, og alle foreningens økonomiske og servitutmæssige forpligtigelser er
afviklet.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. juni 2009
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