
 
VEDTÆGTER 

for 
VEJLAUGET 

TISVILDE LUNDEVEJ  
  

1. Vejlaugets navn er ”Vejlauget Tisvilde Lundevej” og benævnes nedenfor ’Vejlauget’. Vejlauget er en frivillig forening.   
2. Vejlaugets hjemsted er Gribskov Kommune.   Vejlaugets adresse er den til enhver tid værende [Kasserer] (se vejlaugets hjemmeside www.tisvilde lundevej.dk) eller info@tisvilde lundevej.dk.  
3. Vejlaugets formål er   

 -at vedligeholde den private fællesvej Tisvilde Lundevej fra Tibirkevej til Blæsbjergvej. 
 -at arbejde for sikkerhed ved færdsel på og udkørsel fra vejen f.eks. gennem arbejde for relevant skiltning med hastighedsbegrænsning og andre markeringer og opsætning af spejle  
 -at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til offentlige myndighedervejberettigede der ikke er medlemmer af Vejlauget 
 at  tilsikre at vejens beboere holder bevoksning i behørig afstand fra Tisvilde Lundevej. Vejlauget er dog ikke myndighed i denne henseende. Gribskov Kommune er vejmyndighed i henhold til Lov om Private Fællesveje.   

4. Berettigede som medlemmer af Vejlauget er de i henhold til Lov om Private Fællesveje ’vejretberettigede’ til Tisvilde Lundevej. Læs også pkt. 5 og 18.   
5. For at blive og forblive medlem skal medlemmet have indbetalt det på Generalforsamlingen aftalte medlemsbidrag og ved stiftelsen af Vejlauget det aftalte bidrag. (p.t. 500 kr. årligt).  
6. Vejlaugets medlemmer eller Vejlauget hæfter ikke over for tredjemand for Vejlaugets eller dets medlemmers forpligtelser.   
7. Vejlauget kan ikke forpligte dets medlemmer.   



 
8. Vejlauget kan ikke stifte gæld eller indgå andre forpligtelser end de der fremgår af Vejlaugets formål. Det vil sige at snerydning, beskæring mv er den enkelte vejretberettigede’s ansvar.   
9. Vejlauget afholder årligt inden udgangen af august måned ordinær generalforsamling, hvor samtlige medlemmer, der har indbetalt deres medlemsbidrag er berettigede til at deltage og afgive deres stemme. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel og skal ske per e-mail eller post i de vejberettigedes brevkasser på Tisvilde Lundevej.  Med indkaldelsen skal følge Vejlaugets regnskab og på den ordinære generalforsamling skal bestyrelsens forslag og forslag fra medlemmer behandles.  Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen og enten udsendes samtidig med indkaldelsen eller separat til medlemskredsen.   
10. Vejlaugets bestyrelse skal sammen med indkaldelse til generalforsamlingen udsende en dagsorden med følgende faste punkter: Bestyrelsens årsberetning Aflæggelse af regnskab  Forslag til medlemsbidrag Valg til bestyrelsen Behandling og afstemning om indkomne forslag Eventuelt.   
11. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling kan ske på et bestyrelsesmedlems begæring eller på begæring af 1/3 af medlemskredsen. Formalia omkring en ekstraordinær generalforsamling skal være lig de for en ordinær gældende.   
12. Både på den ordinære og en evt. ekstraordinær generalforsamling vælges en dirigent og en referent.   
13. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved stemmeflerhed. Opløsning af vejlauget og ændring af vedtægter kræver dog 2/3 af medlemmernes tilslutning. Opnås det nødvendige flertal ikke i første omgang, skal beslutningen vedtages på to lovligt indkaldte generalforsamlinger ordinære eller ekstraordinære.   
14. Generalforsamlingen vælger ud af sin medlemskreds en bestyrelse på 3 eller 5 medlemmer og en revisor, der alle vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan ske. Bestyrelsen varetager vejlaugets interesser i henhold dets formål. Bestyrelsen kan maksimalt disponere over et års samlede indbetalte medlemsbidrag, såfremt ikke andet er godkendt på en generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte en bestyrelsesformand og en kasserer.   
15. Bestyrelsen afholder møder efter behov, og der føres en bestyrelsesprotokol.   
16. Vejlauget tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.   



17. Bestyrelsen skal foranledige at Vejlauget fører et regnskab i henhold til almindelig bogføringspraksis og årligt udarbejder et årsregnskab, der revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.   
18. Bestyrelsen skal oprette en bankkonto i anerkendt pengeinstitut hvortil medlemmers bidrag skal indbetales. Bidraget ved Vejlaugets stiftelse er for et medlem   



 kr. 500. Den ordinære generalforsamling skal årligt fastsætte det kommende års bidrag, som skal være indbetalt senest 3 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling for at medlemmet kan forblive medlem af Vejlauget. Det første års bidrag efter stiftelsen af Vejlauget fastsættes til kr. 500.   
19.   Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. juni 2020  Tisvildeleje den …………  …………………………………  Dirigent  
Jakob Dynnes Hansen 


