
 

Vedtægter for Gadevangens Vejlav, Kongens Lyngby 

 

§ 1 Navn og formål  
Foreningens navn er Gadevangens Vejlav, Kongens Lyngby.  

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til myndigheder, 

interessenter og leverandører på områder, der ikke varetages af Hjortekær Grundejerforening.  

Foreningens geografiske virkeområde er Gadevangen mellem Vejporten og Kærparken. Fælles 

interesser defineres som sager et flertal af foreningens medlemmer ønsker behandlet. 

 

§ 2 Medlemmer  
Berettiget til optagelse som medlem er enhver grundejer inden for foreningens område. 

Optagelse/udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan kun ske til et 

årsskifte. Ved ejerskifte overgår medlemskabet og indgåede vejlavs-forpligtelser til den nye ejer for 

resten af kalenderåret.  

 

§ 3 Kontingent  
Foreningens medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves én gang årligt for det 

løbende kalenderår. Foreningen kan modtage midler til driften fra Gadevangens Festudvalg. 

Står et medlem trods påmindelse i restance med kontingent for kalenderåret forud for en 

generalforsamling, mister medlemmet stemmeretten, og bestyrelsen kan beslutte at ekskludere 

medlemmet.  

 

§ 4 Generalforsamling  
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert 3. år inden udgangen af august. Generalforsamling 

afholdes desuden efter behov, der afgøres af bestyrelsen. Desuden skal der afholdes generalforsamling, 

hvis 8 medlemmer fremsætter ønske derom.  

Indkaldelse bilagt dagsorden sker med mindst tre ugers varsel ved meddelelse pr. e-mail eller brev til 

samtlige medlemmer.  

Tilføjelser til dagsordenen meddeles på tilsvarende vis senest 3 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 25% af medlemmerne er til stede eller har afgivet 

fuldmagt. 

Kræver vedtagelsen af et forslag særlig majoritet blandt medlemmerne eller alle vejens grundejere, skal 

dette anføres i forbindelse med indkaldelsen. Der vil i så fald kunne brevstemmes. 

 

§ 5 Dagsorden for generalforsamling 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling.  

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

4. Fremlæggelse af budget.  

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Behandling af forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.  

7. Afholdelse af valg i henhold til § 7.  

8. Eventuelt.  

Ethvert emne, som ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftligt være formanden i 

hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Hver matrikel har én stemme.  

Generalforsamlingen afgør, for så vidt andet ikke er foreskrevet i nærværende vedtægter (§ 4, 6, 7 og 

11), alle anliggender ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, 

uanset deres antal. Der kan desuden stemmes ved fuldmagt eller per brev eller e-mail til bestyrelsen. 

Senest 3 uger efter en generalforsamling udsender bestyrelsen til alle medlemmer et referat af de 

behandlede emner og trufne afgørelser.  

 

§ 6 Vedtægtsændringer  



Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i foreningens vedtægter, kræves mindst to tredjedeles 

flertal af de afgivne stemmer. 

 

§ 7 Bestyrelsen  
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, som vælges for perioder af tre år. Fratrædende 

bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for samme periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der vælges først en revisor, 

hvis det årlige kontingent overstiger 50,00 kr per matrikel. Der skal føres en protokol over bestyrelsens 

forhandlinger. Såfremt beslutninger i bestyrelsen medfører betaling på over 200 kr/husstand/år skal 

beslutningen godkendes på en generalforsamling af mindst halvdelen af medlemmerne eller mindst 2/3 

af de fremmødte. 

 

§ 8 Tegning  
Foreningen tegnes i alle anliggender af en enstemmig bestyrelse. 

 

§ 9 Hæftelsesforhold 
Foreningens medlemmer hæfter ikke over for tredjemand for foreningens forpligtelser. 

 

§ 10 Regnskabsår  
Regnskabet følger kalenderåret.  

 

§ 11 Opløsning  
Beslutning om foreningens opløsning kræver et flertal på mindst tre fjerdedele af foreningens 

medlemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Gadevangens Festudvalg 

eller et velgørende formål efter generalforsamlingens afgørelse. 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31-10-2010. 

Ændret på generalforsamlingen den 20-8-2013. 

 

 


