
side 1 af 6

VEDTÆGT

for 

Ejerlauget SANDBO
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§1. NAVN

Foreningens navn er Ejerlauget SANDBO.

Ejerlauget er stiftet den 4.april 1960.

§2. OMRÅDE

Ejerlaugets område omfatter følgende matr.nr. og derfra udstykkede parceller:

Matr.nr.: 10a, 10f, 10g, 10h, 10i, 10k,10l, 10m, 10n, 10o, 10p alle af Karsemose By, Vinderød Sogn.

Matr.nr.: 1ah, 1dg, 1dh, 1di, 1dk, 1dl, 1dm, 1dn, 1do, 1dp, 1dq, 1dr, 1dæ, 1dø, 1ea, 1eb, 1i

2be, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cx, 2cy
2cz, 2cø.

2d, 2da, 2db, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds, 2dt, 2du, 2dv, 2dx, 2dy, 

2e, 2ef, 2u, 2y, 2æ

5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5at, 5au, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5aa

5b, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv,
5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø

5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5ck, 5cl, 5cm, 

5d, 5e, 5h, 5n, 5o, 5p, 5q, 5z, 5æ, 5ø, alle af Tibirke By og Sogn.

Matr.nr.: 4ax, 4cg, 4ch, 4ci, 4ck, 4cl, 4cm, 4cn, 4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cs, 4ct, 4cu, 4cv, 4cx, 4cy, 4cz, 4cæ,
4cø,

4da, 4db, 4dc,4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dk, 4dm, 4dl, alle af Tisvilde By, Tibirke Sogn.

§3. FORMÅL

Ejerlaugets formål er at virke som grundejerforening for ovennævnte område og som sådan at varetage
medlemmernes interesse i fælles anliggender, herunder at administrere ejerlaugets værdier på mest øko-
nomisk måde samt at værne om områdets karakter som rekreativt skov- og naturområde.

§4. MEDLEMMER

Stk.1. De til enhver tid værende ejere af de i §2 nævnte matr.nr. og derfra udstykkede parceller er pligtige
at være medlemmer af ejerlauget. Herudover kan ejere af parceller, der ligger i naturlig forbindelse med
ejerlaugets område, af bestyrelsen optages som medlemmer, dersom sædvanlig servitutbestemmelse om
medlemspligt af ejerlauget tinglyses på vedkommende ejendom.

Stk.2. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han pligtig at anmelde ejer-
skiftet til ejerlauget. Den nye ejer indtræder automatisk i den tidligere ejers sted med hensyn til rettighe-
der og forpligtelser over for ejerlauget, herunder med pligt til at tilsvare eventuelle uberigtigede restancer.

§5. KONTINGENT OG RESTANCE

Stk.1. Til  ejerlauget er medlemmerne pligtige at betale kontingent til  bestridelse af hele det under §2
nævnte areals eventuelle udgifter til vedligeholdelse af veje, vejgrøfter m.v. samt udgifter til ejerlaugets
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administration og øvrige af ejerlauget lovligt vedtagne fællesopgaver. 

Udgifterne fordeles mellem parcellerne med et lige stort beløb for hver parcel uanset størrelse. 

For fordeling af anlægsudgifter vedrørende veje, vejbelysning, grøfter, vandforsyningsanlæg, kloakering
eller lignende gælder dog lovgivningens almindelige fordelingsregler, herunder de fordelingsprincipper,
der måtte blive fastsat ved landvæsenskommissionskendelse eller lignende.

Stk.2.  Det årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingens beslutning efter  indstilling fra besty-
relsen. Sidste rettidige indbetalingsdato for det af generalforsamlingen fastsatte kontingent er normalt
1.september eller en anden af en generalforsamling fastsat dato. Kontingentet opkræves af ejerlauget.

Stk.3. Kontingentet, der gælder for ét år og dækker én parcel uanset størrelse, opkræves én gang årligt.
Kontingentet kan efter generalforsamlingens beslutning opdeles efter udgifter ved opkrævningsformen.
Vej- og grøftbidrag opkræves særskilt hos ikke-medlemmer suppleret med et administrationsgebyr.

Stk.4. Af restancer betales et restancegebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Dette ge-
byr påløber for hver påbegyndt måned, restancen varer. Efter forgæves påkrav ved anbefalet brev kan
bestyrelsen træffe beslutning om at lade restancen overgå til inkasso med pligt for restanten til yderligere
at betale alle hermed forbundne omkostninger. 

§6. RETTIGHEDER

Medlemsrettighederne og medlemspligterne følger parcellen (matr.nr.) og kan ikke adskilles fra denne.

§7. GENERALFORSAMLING

Stk.1. Den højeste myndighed vedrørende  ejerlaugets anliggender har generalforsamlingen.

Stk.2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden maj - juni og indkaldes med mindst 14
dages varsel.

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt indsende disse til besty-
relsen senest 15.marts.

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af en bestemt dagsorden kan indkaldes  efter fler-
talsbeslutning i bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.
Bestyrelsen skal senes 4 uger efter modtagelsen af lovlig begæring om ekstraordinær generalforsamlings
afholdelse indkalde til en sådan med mindst 7 og ikke over 21 dages varsel.

Stk.4. Bestyrelsen skal ved indvarslingen meddele dagsordenen samt gøre medlemmerne opmærksom
på sager af væsentlig  betydning. Dette gælder såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. 

Stk.5. Stemmeberettigede er tilstedeværende medlemmer eller de, som har fået fuldmagt til at optræde
på medlemmets vegne. Der kan kun afgives en stemme pr. medlemskab. En fuldmagtshaver kan kun
være fuldmagtshaver for ét medlem, der ikke må være i restance. Fuldmagter kontrolleres inden general-
forsamlingens start og skal være skriftlige. 

Stk.6. Hvis der er af en eller flere offentlige myndigheder er indført landsdækkende eller regionale be-
grænsninger på antal deltagere ved møder, kan bestyrelsen lovligt beslutte at udskyde en generalforsam-
ling. Snarest efter de relevante begrænsningers ophævelse skal bestyrelsen indkalde til en udskudt gene-
ralforsamling.
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§8. DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning til godkendelse.

3. Regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag, der i indkaldelsen til generalforsamlingen skal anføres med fuldstændig ordlyd,
dog uden eventuel dermed fulgt motivering.

5. Budget og fastsættelse af restancebegyr.

6. Fastsættelse af kontingent mv.

7. Valg af bestyrelse, formand og suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

§9. BESLUTNINGER

Stk.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, der har én stem-
me pr. parcel (matr.nr.). Restanter har ingen stemmeret.

Stk.2. Der kan på generalforsamlingen kun træffes beslutning om sager, der er anført i dagsordenen. Der
kan dog træffes beslutning om ændringsforslag til forslag på dagsordenen, selvom disse ændringsforslag
først fremsættes på generalforsamlingen, men kun såfremt disse ikke betyder væsentlige ændringer i det
oprindelige forslag.

Stk.3.  Væsentlige ændringer i  ejerlaugets formål kan kun vedtages når 90% af  samtlige medlemmer
stemmer herfor.

Stk.4. En vedtægtsændring kan ikke vedtages, medmindre mindst 30% af medlemmernes samlede stem-
meantal er repræsenteret ved generalforsamlingen, og mindst 75% af dette antal stemmer for vedtægts-
ændringen.

Stk.5. Såfremt de i stk.4 nævnte 30% ikke er mødt – men over 75% af de mødende stemmeberettigede
stemmer for en foreslået vedtægtsændring, indvarsler bestyrelsen inden 4 uger til en ekstraordinær gene-
ralforsamling, der da med simpelt flertal kan træffe gyldig beslutning om vedtægtsændringen – uanset an-
tallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.  En sådan ekstraordinær generalforsamling skal af-
holdes senest 3 måneder efter indkaldelsens udsendelesdato.

Stk.6. Vedtagelser sker i øvrigt ved simpelt flertal. Opnår et forslag lige mange stemmer for som imod, er
forslaget forkastet. Såfremt en sag forkastes ved en ekstraordinær generalforsamling, kan den tidligst
genoptages ved næste ordinære generalforsamling. 

Stk.7. Der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker dette.

§10. FORHANDLINGSPROTOKOL

Stk.1. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over generalforsamlingens forløb, herunder forhandlinger
og vedtagelser. Protokollen underskrives af bestyrelsens formand eller dennes stedfortræder samt af diri-
genten for den pågældende generalforsamling snarest muligt efter dennes afholdelse.

Stk.2. Referater af generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, udsendes til samtlige med-
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lemmer snarest efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk.3. I tilfælde af ændringer i nærværende vedtægter udsender bestyrelsen en revideret og dateret ud-
gave af vedtægterne i deres helhed indenfor 2 måneder efter ændringernes vedtagelse.

§11. BESTYRELSE

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant, der vælges med 3 medlemmer hvert 2.år og 2
medlemmer og 1 suppleant hvert 2.år. Når valg til bestyrelsen har fundet sted, vælger generalforsam-
lingen derefter hvert år ejerlaugets formand blandt de 5 medlemmer af bestyrelsen.

Stk.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige hverv.

Stk.3. Bestyrelsen leder  og administrerer ejerlauget i overensstemmelse med dettes vedtægter og de af
generalforsamlingen trufne beslutninger og fører regnskab over ejerlaugets midler.

Stk.4. Ejerlauget tegnes af formanden (i dennes forfald af næstformanden) i forbindelse med et besty-
relsesmedlem.

Stk.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan på foreningens vegne indgå og opsige afta-
le med en ejendomsadministrator. Den enkelte aftale må maksimalt løbe 3 år, men kan forlænges for en
ny periode. 

Stk.6.  Formanden indkalder  til  bestyrelsesmøde så ofte,  han finder  det  nødvendigt,  ligesom 2 besty-
relsesmedlemmer kan fordre indkaldt bestyrelsesmøde, i så fald skal formanden indkalde bestyrelsen in-
den 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stk.7. Sager, som af medlemmerne ønskes behandlet af bestyrelsen, indgives skriftligt til formanden, og
det pågældende medlem har ret til at komme tilstede på bestyrelsesmødet og forelægge sin sag, med-
mindre bestyrelsen vedtager at udskyde sagen til behandling på den næste ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.

Stk.8. Bestyrelsens beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol.

Stk.9. Til alle bestyrelsesbeslutninger kræves vedtagelse af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.10. Et bestyrelsesmedlem kan ikke tillige være revisor for foreningen.

Stk.11. Bestyrelse og suppleant er ulønnede. Transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder dæk-
kes efter udgiften svarende til billigste offentlige transport i Danmark.

Stk.12. Skulle bestyrelsens medlemstal komme på under 5, supplerer bestyrelsen, dersom det skønnes
nødvendigt,  sig selv for tiden indtil  næste generalforsamling. I  tilfælde af formandens forfald fungerer
næstformanden i dennes sted.

§12. TILLIDSPOSTER

Et medlem må for at være valgbart have været medlem af ejerlauget mindst ét år, ikke befinde sig i re-
stance med nogen ydelse, samt være tilstede på generalforsamlingen. Dog kan dirigenten godtage et
ikke fremmødt medlems før generalforsamlingen indsendte skriftlige erklæring om villighed til at modtage
valg til en tillidspost.

§13. REGNSKAB

Stk.1. Regnskabsåret er 1/4 – 31/3.
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Stk.2. Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en statusopgørelse.

Stk.3. Regnskabet udfærdiges og underskrives af bestyrelsen og indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse.

Stk.4. Regnskabet skal i revideret stand mangfoldiggøres og udsendes til medlemmerne samtidig med
indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Stk.5. Enhver regning skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk.6. Ejerlaugets midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut, dog kan kassereren have en efter
bestyrelsens skøn passende kassebeholdning til sin rådighed.

Stk.7. Ejerlaugets midler i pengeinstitutter kan kun hæves af kassereren i forening med formanden eller  -
i dennes forfald – næstformanden.

Stk.8. Kassereren udarbejder budget til  den ordinære generalforsamling. Budgettet udsendes i forbin-
delse med det reviderede regnskab.

§14. REVISION

Stk.1. Foreningens regnskab skal revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller
registrerede revisor.

Stk.2. Revisionspåtegning skal foretages på regnskabet.

§15. LÅN OG KAUTION

Ejerlauget kan ikke under nogen form yde lån til eller stille kaution for ejerlaugets medlemmer eller andre.

§16. KOMMUNIKATION MED EJERLAUGETS MEDLEMMER

Kommunikation, indkaldelser, referater, meddelelser, opkrævninger m.v kan sendes som fysisk brev eller
via elektronisk kommunikation. Medlemmer har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om korrekt folkere-
gisteradresse samt adresse for elektronisk post.

§17. BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANLÆG PÅ MATRIKLEN

Stk.1. Anlæg, der er det rekreative skov- og naturområde uvedkommende, herunder svømmebassiner,
tennisbaner og lignende må ikke etableres i det grundejerlauget vedrørende område.

Stk.2. I forbindelse med byggeri på eller transport af meget tunge genstande til den enkelte parcel forven-
tes det, at ejeren/ejerne er sig deres ansvar bevidst og sikrer, at der tages størst muligt hensyn til områ-
det og ejerlaugets veje ved transporten af materialer, genstande mv. til parcellen.

Således forelagt  og vedtaget  ved Ejerlaugets generalforsamlinger i  1966, 2000,  2010, 2017 (17.maj og
18.juni) og 2021 (22.maj og 26.juni).
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