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Stiftende generalforsamling  
 

for 
 

Vejlaug på Prøvekæret, Hjortekær, Lyngby 
 

 
 
 
 
Marianne har i e-mail af 27. oktober 2011 sendt indkaldelse til stiftende generalforsamling 
til alle ejere af ejendomme på Prøvekæret til afholdelse tirsdag, den 15. november 2011 kl. 
20.00 på Prøvekæret 5 med følgende dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent 
4. Beslutning om stiftelse af vejlaug 
5. Indmeldelse i vejlauget 
6. Valg af bestyrelse (3-5 medlemmer) og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Valg af fordelingstal 
9. Beslutning om betaling af indskud 
10. Gennemgang af standardvedtægt og vedtagelse af vedtægt 

 
 
Følgende deltog i mødet 
  
 Prøvekæret  5 Marianne og Bent 
 Prøvekæret  8 Aino og Henrik 
 Prøvekæret  9 Anders 

Prøvekæret 10 Marianne og Stig 
Prøvekæret 11 Jette og Carsten 

 Prøvekæret 12 Vivianne og Helge 
 Prøvekæret 13 Henrik 

Prøvekæret 14 Agnete 
 Prøvekæret 16 Inger og Paul Erik  
  

 
Der var afbud fra de ejere, der har fremlejet deres ejendom 
 
 Prøvekæret  2 Lotte og Hans 
 Prøvekæret  6 Lotte og Ole 
 Prøvekæret  7 Christian 
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REFERAT 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Bent blev valgt som dirigent. 
 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
3. Valg af referent 
 
Helge blev valgt som referent. 
 
 
4. Beslutning om stiftelse af vejlaug 
 
Der var enighed om at stifte et vejlaug, som skulle varetage de forpligtelser, Prøvekæret er 
pålagt som privat fællesvej.   Formålet er således alene at få etableret en juridisk person, 
der kan indgå de nødvendige aftaler mm. i forhold til vedligeholdelsen af vejen. 
 
Der var enighed om, at bestyrelsen bør rette henvendelse til kommunen for at høre, hvad 
de kan tilbyde med hensyn til overtagelse af vedligeholdelsen. de hidtidige undersøgelser 
tyder på, at kommunen er konkurrencedygtig, da vores vej er for lille til, at vi selv kan opnå 
fordelagtige priser. Der var også tilslutning til at få undersøgt, om kommunen kan opkræve 
betalingen direkte hos den enkelte ejer på tilsvarende måde som med snerydningen.  
 
Det vil være mest praktisk, om alle ejere er medlemmer af vejlauget, hvorfor forsamlingen 
opfordrede de fraværende til at melde sig ind.  
 
Vedtægterne søgtes udformet, så vi undgår administrativt besvær i videst muligt omfang. 
Således holdes den årlige generalforsamling den dag, hvor vi mødes til rengøring i juni. 
 
Henrik (nr. 13) tilbød at oprette en hjemmeside for foreningen. 
 
 
Det fremsendte udkast til vedtægter blev gennemgået og tilrettet. Et nyt tilrettet udkast 
fremsendes sammen referatet. Har nogen forslag til tilføjelser og rettelser hertil, skal de 
melde tilbage til Marianne og Bent inden for 7 dage efter modtagelsen af det nye udkast. 
 
 
5. Indmeldelse i vejlauget 
 
Alle tilstedeværende tilkendegav, at de ville være medlemmer af foreningen. 
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6. Valg af bestyrelse (3-5 medlemmer) og suppleanter 
 
Der var enighed om, at bestyrelsen for vejlauget skulle bestå af tre medlemmer samt en til 
to suppleanter. 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen 
 
 Henrik Prøvekæret  8 
 Anders Prøvekæret  9  
 Henrik Prøvekæret 13 
 
Følgende blev valgt som suppleant til bestyrelsen 
 
 Stig Prøvekæret 10. 
 
 
7. Valg af revisor 
 
Helge, Prøvekæret 12 blev valgt som revisor. 
 
 
8. Valg af fordelingstal 
 
Fordelingstallet blev fastsat til 12 svarende til det antal ejere på Prøvekæret, som efter de 
foreliggende oplysninger har pligt til at deltage i vedligeholdelsen. Bestyrelsen undersøger 
hos kommunen, om der er grund til at justere heri. 
 
 
9. Beslutning om betaling af indskud 
 
Der var enighed om, at indbetalinger til vejlauget styres af betalingsforpligtelser. Der er 
umiddelbart ikke nogen, så indskuddet blev fastsat til 0 kr..  
 
 
10. Gennemgang af standardvedtægt og vedtagelse af vedtægt 
 
Spørgsmålet blev behandlet under punkt 4. 

 
 
11. Eventuelt 
 
Der var enighed om, at rengøring på Prøvekæret skulle ske to gange årligt, som hidtil 
første søndag i juni måned og herudover en søndag i november måned, begge gange fra 
kl. 10. 
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Der var enighed om, at det havde været en hyggelig aften, og at det af 
mange grunde er væsentligt, at vi på vejen har gode naborelationer.  
 
De tilstedeværende opfordrede – også af hensyn til det gode naboskab 
– de ejere, der lejer deres huse ud, til at sikre, at deres lejere eller dem 
selv overholder deres pligt til at renholde deres del af vejen og også 
bidrager til renholdelse af den fælles vej. 

 
 


