Vedtagter
for
BTSTEVE.IS GRUNDEJERFORETIING

$ r
na,vn er

Foreningens

FBuskevejs Grundejerforeningf,

.

$ e
Fo*eningen er stiftet

I.

i henhold til

LysL afT

deklaration,

$47

p& folgende

ejend.omme:

19 cu - cg

mat,r. nr.

19 da - d.s
19ea-em
alle

af Vin:m by og sogn (ngstvangenr)

beliggende

d.eklaration,

II.
A.

21 - 37

Lervgaarssvej

nr.

Syrenvanget

nr.

t-17

$nebarvenget'

rrr

L-L7

Benvedvanget

Dr.

I-L7

Guldregnvenget

nr.

L - 17

Lyst +ftL
matr.

194? pi, folgend.e ejendonnre:

nr.

19 ft

- fs

19ga-gI
19gn-ga
19 ha - .hv
aIIe

af Virun

by og sogn,

(*\'estvcngeno)

beliggende:
Lovgaardsvej

nr.

39 - 55

Syrenvenget

nrr

19 - 35

Snebarvanget

nr.

Benvedvanget

nr.

19 - 35
21 - 35

Guldregnvanget

Dro 19 - 35

Blaoregnvanget

nro 17 - 33

Berberisvenget

rrr.

1? - 33

sa,rnt pi, f olgende ejend.omme:

matr.

3.

alle

nr.

19 id -- iL

af Vinur by og sogn, (guie villaer)

beliggentle:
Abild.gaarclsvej

nr.

77 - 81

Eurmeltoftevej

nr.

96 A-8,

Foreningen best8.r af ejere
ejendomme, der i henhold. tj-t

98 A-8.

(skodehaverne) af de ovennevnte

de nsvnte deklarationer

+"i1 at vare medlem af en den p&galclende bebyggelse

har pligt
omfattende

grundejerf orening.
BeruCover kan som r.edlem af grund.ejerf o::eningen optages
ejerne

(skodehaverne) af folgende

ejenConme, mod at d.isse lader

d.ek].aration om med.Iemspligt f o:: sig og senere ejere
19 ev - en

matr. nr.

III.

19 fa - fi
alle

tinglyse.

og 19 fk,

af Virum by og sogn ( rHummelhavenn)

beliggend.e:

fV.

Blaaregnvanget

nr.

1 - 15

Berberisvanget

nr.

1 - 15

matr.

nr,

19 eo - eu og et

al-le af Virum by og sogn (Rotle villaer),
beliggende;
Buskevej

nro

Abildgaa,rdsvej

nr.

69 - 75

Hunmeltoftevej

nrr

90 - 94

4

$ 3
f'oreningens
a)

b)

form6,1 er:
at ud,rve p&taleretten
s e rvitutd.ekl

arat i oner,

at varetage

d.e falles

af p€,taleretten

at varetage

de i $ 2 narante

opga.ver, d.er er en folge

og ejendomsretten

gen tilhorend.e f eIles
c)

ifolge

arealer

med.Ienmernesfalles

int,eresser iovrigt"

tiI

d.e forenin-

(veje n.v.),
grund.ejer-

$ +

sporgsn6l

af stsrre

dirigent,

valgt

overste myndighed. og afgor

er foreningens

Generalforsanlingen

alle

Generalf orsa,mlingen led.es af en af samms

betydning.

der sarmen rned.et af d.e tilsted.evarend.e bestyrelsesmed.en over f orhand.Iingerne f srt

lernmer und.erskriver

protokol.

$ r
0rdiner

afholdes

generalforsamling

6,r inden 15. juni

hvert

ned

f olgencle d.agsord.en:
L.

VaIg af d.irigent,

2.

Formand.ens beretning,

3.

Kassereren fremlegger

revideret

&rsregnskab

godkendelse,

til

fra bestyrelse

forslag

4.

Eventuelle

5.

VaIg af bestyrelse

6.

VaIg af 2 revisorer

7.

Fremsettelse

af forslag

fastsattelse

af 6,rskontingentet

(;tr.

og medlemmer,

$ fO),
til

budget,
og eventuelle

and.re yd.eIser,
8.

Eventuelt.

$ o
Indkaldelse

til

af dagsord.en til

generalforsamling

ordiner
hvert

medlem med 3 ugers varsel.

mindre ejeren
res p6, ejend.ommenrmed
Medlernrnerneer pligtige
skifte

til

bestyrelsen

med angivelse

sker skriftligt

Intlkaldelsen

har anneldt

slciftligt

at anmelde adresseforand.ring

af leve-

and.en ad.resse.

eller

ejer-

ind,en 14 dage.

$ z
Forslag
ning

fra medlemmerne, herunder forslag

om dispensation

fra

p8 en gencralforsamling

tiI

servitutbestemmelserne,
vere

ind.leveret

S&danne f orslag

og ansogninger

indhald.else ti1

generalforsamlingen.

til

personvalg
n6, for

bestyrelsen

skal ud.sendes tiI

og a,nsog-

at blive

behandlet

senest, 1. april.

medlernrnernesannren med

$ a
generalf orsa,nlinger

Elcstraordinare
varsel

n6,r d.enne find.er det p8,krevet,

af bestyrelsen,

10 medlemrnerfremsetter

skrifttigt

I sidstnevnte

d.agsorden.

senest 3 uger efter

ind.kaldes med mindst

tilfelde

1 uges
n&r mindst

eller

krav herom med angivelse

a,f notiveret

skal generalforsamljngen

afholdes

hegeringens fremsattelse.

$ g
p& en generalforsa,nling

Enhver afgorelse
jfr"

f lerhed,

d.og $$ fa,

14 og L5.

Der kan stemmes i henhold til

traffes

med simpel stemme-

Sternrneretten udsves af sksdehaveren,.

skriftlig

fuldmagt.

Ingen ka,n dog ha-re

mere end 3 fuldmagter.
Afstemningen sker ved hd,ndsopralaring,med mindre skrjftlig
ning forlanges

af mindst

3 med.lemmer. Skriftlig

find.e stecl ved. valg,

altid.

hvor der er foresltet

afs-ben-

afstemning
flere

skal d.og

kandidater,

end.

der skal velges.

$ro
Foreningen

led.es af en bestyrelse

Af bestyrelsesmed.lemmerne afg6,r hvert
nod.ent ved lodtralaring.

6,r halvdelen

Genvalg kan ske.

som formand, nestformand,

daterne

p6, mindst 5 og hojst

kasserer

Af de i $ 2 nevnte grupper har III
sesmand.at, gruppe 2 b til

efter

Bestyrelsen

f nsdfsn:'nsr.
tur

eller

fordelei:

ora for-

sefv man-

og sekretar.

og IV tilsamnen

1 mandat og 1 og 2 a, re1. til

ret

til

1 trestyrel-

hver 2 bestyrelses-

mandater.
Bliver

et bestyrelsesmandat ledigt,

kan bestyrelsen

suoplere sig selv

naste generalf orsaml ing.

indtil

$rr
Bestyrelsen
og vedtagternes
eIIe

led.er f oreningens anliggend.er og v6,ger over seryitutternes
overholdelse,'Iigesom

uoverenssternmelser.

halvdelen
manden.
lighed

er til

Bestyrelsen

sted.e, hvoraf

Afgorelser

treffes

er formandens, eller

d e n b s r f o r s o g e a t m a g J - ev e d e - , ' e n t u er beslutningsdygtig,

n6,r mind.st

een d,og skal vere formanden eller

ved simpel stemrneflerhed."
i hans forfald

nestfor-

I ti-lf elCe af stemme-

nestformanrlens stenme afgorencle"

I'oreningen

tegnes af formanden eller

nastformanden i forbindelse
afhand.else eIler

ved erhvervelse,

et andet bestyrelsesmedlem,
ning af fast

ejendonr d.og af den samled.e bestyrelse.

msde s& ofte

f ormand.erreller

pantset-

Bestyrelsen

afhold.er

2 andre bestyrelsesmedlemmer f inder d.et
der skal

en forhandlingsprotokol,

Der fores

p&krevct.

med

godkend.es og und.er-

af bestyrefsen.

skrives

$rz
Foreningens regnskabs&r 96,r fra
andre yd.elser til

og eventuelle

1. april

n&r ikke andet er vedtaget,

sen pligt

vere

at overgive fordringen

tit

p8,hvilend.e eller

foreningen

ikke efter

forfaldsdag,

retslig

til

og

ind.eu 1. juli.

indbetalt

senest 3 n6ned.er efter

get p&krav er indbetalt

Kontingentet

af den ord.inare generalforsanling

anden ydelse til

eller

Hvis kontingentet

31. marts.

af de foreningen

opfyldelse

af denne p&tagne opgaver fastsettes
skal,

til

genta-

har bestyrel-

incasso.

Eventuel ret,s-

sag herom kan anlegges ved ejend.onmensvarneting.

$ 1 3

Til

end.ringer af f oreningens vedtagter

lemmerne er msd.t eller

reprasenterede,

mind.st ZfS at de afgivns
senteret

ved"tages med

Er d-et rrevnte medlemstal
og forslaget

ikke

repre-

ikhe har op-

2f 3 af de tilsted.everend.e 6sdf smmer, er d.et bort-

tra

Ear forslaget

i

sidstnavnte

tilfalde

af de msclende, indkalcles af bestyrelsen
gerreralf orsamling,

at mind.st 2f3 af med.-

og at beslutningen

p3, den p&galdende generalforsamling

n6,et tilslutning
fald,et.

st,gmnrgl,

kraves,

p6, hvilken

forslaget

fra 2f3

opn&et titslutning

inden 14 rlage en ny ekstraord.inar
karr vedtages med,ZfB af d"e af givne

s{,gnrmg1.

$r+
Dispensationer
rnintlst

fra

ZfZ at samtlige

de i $ 2 nevnte servitutter

skriftligt
referat
lige

tiltreder

til

ind.en 14 dage efter
Tiltradelser
gyldige,

steumer herfor

senest 1 mfl,nedefter,

af gcneralforsamlingen

blanketter

i den gruppe,

servitutforpligted.e

p8"galdende ejendom henhsrer,

kan kun gives,

generalforsamlingen

hvorund.er den

p6, en generalforsamling
at et af dirigenten

er udsendt af bestyrelsen

eventuel tiltradelse.

n8,r

Bestyrelsen
at foretage

tillige

har pligt

eIler

und.erskrevet
med ser*
trI

s 6 , d a nu d s e n d e l s e .

- der ikke behsver at vere und.erskrevet - er i s& fald, kun

n&r de er afgivet

p& de ne'rnte sarlige

blanketter

og er afsend.t

til

f oreningen

ikke har udsendt referat

Evis bestyrelsen
den grundejer,
forsa,nlingen,
tiltrartelser

1-m6,ned.sfrist,.

under- f or:nand.ens ad.resse ifrcten ovennevnte

hvis

dispensationsansogning

berettiget

tif

- underskrevet

m.v.

som foreskrevet,

er blevet

behandlet

pd, egen h&nd at, soge indhentet
- inden en frist

af 6 uger fra

er

p& general-

de fornsdne
generalforsa,n-

lingen.
I sporgsm&I, som bestyrelsen

enstenmigt anser for

ganske rnrasentlige,

kan d.ispensation dog meddeles af best;rrelsen.

$ u
Beslutning
e1ler

om til-

eller

- s'mmenslutninger

s&mmenslutning ned andre grundejerforeninger

treffes

efter

de sanme regler

som vedtagtsandrin-

ser (;fr. g ra).

-0-

-0-

-0-

S&Iecles vedtaget

pfl, ekstraordinar

d.en 27. november 1950, og med endringer
generalf orsa,rnling 21.

juni

generalforsamling
vedtaget

1961 og pA den ordinare

25. maj 1965 og pd, den ekstraordinare

pi

p&, I"yngby hotel

tlen ekstraordinare
generalforsa.rnling

generalforsamling

17, juni

d.en

7970.

