
Vedtægter for ”EGEBJERGKLUBBEN” 

 

§ 1    Foreningens navn er ”Egebjergklubben”. Dens hjemsted er Egebjergkvarteret, Ballerup 

Kommune, og dens værneting er Ballerup Ret. 

 

§ 2    Ethvert medlem af følgende grundejerforeninger er medlem af Egebjergklubben:   Egebjerghuse, 

Egebjerghøj, Egebjerglund-Nord, Egebjerglund-Syd, Egekrogen, Pilehøj, Skovbo, Tranemosen, 

Aagesdal og Gadehusene. 

 

 

§ 3    Foreningens formål er at skabe muligheder for aktiviteter i Egebjergkvarteret 

 

§ 4    Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, overskud fra egne  

         arrangementer samt tilskud fra grundejerforeninger i Egebjerg. 

 

§ 5    Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i første kvartal og indvarsles senest 14 dage før 

ved annoncering i en husstandsudsendelse. 

Dagsordenen skal indeholde følgende: 

      1. Valg af dirigent  

  2. Beretning 

      3. Regnskab 

      4. Forslag 

     5. Budget    

      6. Valg 

      7. Eventuelt 

 
 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 

25 medlemmer skriftligt forlanger det, og skal indvarsles på samme måde som ved ordinær 

generalforsamling.  

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør forelagte sager ved stemmeflertal. 

Eventuelle vedtægtsændringer afgøres med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stemmeafgivning kan 

kun ske ved personligt fremmøde og foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning er 

forlangt.  

 

 Hver parcel har max to stemmer. 

 

I sager behandlet under Eventuelt kan endelig afgørelse ikke finde sted. Eventuelle afstemninger 

er alene vejledende. 

 

Forslag fra medlemmer til behandling og eventuelt vedtagelse på en ordinær generalforsamling 

må være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

 Forslag der medfører økonomiske konsekvenser kan kun vedtages i det omfang, bestyrelsen kan 

indestå for finansieringen af en gennemførelse.  Forslagsstilleren skal deltage i 

generalforsamlingen og motivere forslaget.    
 

§ 6    Bestyrelsen består af 8 medlemmer, repræsenterende flest mulige grundejerforeninger. Alle 

bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen.  4 vælges i lige år og 4 i ulige år. 



  

 Der vælges hvert år, så vidt muligt, 5 bestyrelsessuppleanter. Der vælges endvidere to revisorer, 

en hvert andet år, og hvert år vælges en revisorsuppleant. 

 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

§ 7 Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, 

og er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.  

 

         Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

          

 Får et bestyrelsesmedlem forfald indkaldes en suppleant. 

  

         Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved almindelige 

dispositioner kan formanden dog alene tegne foreningen.  

 Foreningens kasserer og foreningens formand er bemyndiget til hver for sig at disponere over 

foreningens bankkonto og er bemyndiget til at benytte elektronisk bankoverførsel og 

betalingskort. 

 

 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg omfattende medlemmer, der ikke er i bestyrelsen. 

  

 Bestyrelsen er pligtig at skrive referat over de på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder trufne 

beslutninger. 

 

        Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i 

henhold til de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb 

herudover må forinden attesteres af formanden. Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et 

årsregnskab, der forelægges revisorerne. 

 

      Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

 Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser og kan ikke     

gøres økonomisk ansvarlige. 

 

§ 8    I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle pengemidler eller andre værdier fordeles 

mellem foreninger i området, jf. § 2. Opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst to tredjedels majoritet blandt de fremmødte. 

 

Vedtaget den 25. september 1969. 

Revideret den 09. februar 1978, 31. januar 1980, 30. januar 1986, 29. januar 1987, 25. februar 1993,  

17. februar 1994, 22. februar 1996, 24. februar 2000, 22. februar 2001, 18. februar 2010 og 28.  

februar 2013, 13. februar 2014 

 


