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Lovene er oprindeligt vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 1952 og senest ændret i 
maj 1980, 13. april 1989, 22. april 1999, 20. april 2006 og 14. april 2010

§14
Foreningen tegnes af den samlede besty-
relse, der dog ikke økonomisk kan forpligte 
foreningen udover det fastsatte årlige kon-
tingent.
Til at kunne disponere over bankkonti o.l. 
kan bestyrelsen give kassereren og formanden 
fuldmagt til at disponere enkeltvis. Endvidere 
kan bestyrelsen bemyndige formanden og 
kassereren til at underskrive fuldmagter på 
foreningens vegne.
Formanden og de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer har pligt til gensidigt at orientere 
hinanden om sager, der vedrører grundejer-
foreningen.

§15
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden 
finder det fornødent eller når 2 bestyrelses-
medlemmer kræver det.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, 
der også leder mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 
4 medlemmer er til stede.
Beslutning træffes ved stemmeflertal, dog 
således at formandens stemme er afgørende 
i tilfælde af stemmelighed.
Ved hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et 
referat som underskrives af refferant og 
formanden og udsendes til bestyrelsesmed-
lemmerne.

§16
Foreningen kan tilsluttes interesseorgani-
sationer f.eks. De Samvirkende Grundejer-
foreninger i Østjylland og Paracelhusejernes 
Landsforening.
Bestyrelsen skal løbende vurdere behovet 
herfor herunder om kontingenterne til disse 
kan dækkes af foreningens indtægter.
Bestyrelsen er i den forbindelse bemyndiget 
til at foretage de nødvendige tiltag.

Bestyrelsen skal give beretning herom på 
den ordinære generalforsamling.

§17
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et 
udvalg til behandling af specielle områder, 
der kommer ind under foreningens formåls-
paragraf, herunder et festudvalg.
Udvalget nedsættes blandt bestyrelsens 
medlemmer, men kan suppleres med andre 
medlemmer af foreningen.

Regnskab og revision
§18

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren opkræver alle foreningens ind-
tægter og foretager alle dens udbetalinger 
samt udfærdiger inden hvert års 1. marts 
foreningens årsregnskab.
Kassereren forelægger det reveiderede regn-
skab senest på sidste bestyrelsesmøde inden 
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regn-
skab med bilag udleveret.
Kassereren vedligeholder og ajourfører liste 
over medlemmer.

§19
Til at revidere regnskabet vælges 2 bilags-
kontrollanter, hvis valg gælder for 2 år og 
afgår skiftevis med 1 hvert år.
Endvidere vælges hvert år 1 suppleant for 
bilagskontrollanterne.
Regnskab med bilag skal forelægges for billags-
kontrollanterne inden den 15. marts for det 
foregående år.



Navn og hjemsted
§1

Foreningens navn er:
Christiansbjerg grundejerforening
hjemmehørende i Århus kommune.
Foreningen har undernavnene:
Katrinebjerg Grundejerforening og
Katrinebjerg Parcelhusforening.
Foreningens adresse er den til enhver tid 
værende formands adresse.

Formål
§2

Grundejerforeningens formål er at varetage 
medlemmernes interesse i alle forhold som 
grundejere, herunder også overfor Århus 
kommune, Region midtjylland og staten 
samt offentlige og private institutioner, og 
bistå med råd og vejledning i andre forhold.

Medlemmer
§3

Enhver, der er ejer af et parcel-/rækkehus, 
andelsbolig, ejerlejlighed eller en parcel-
husgrund i området imellem Randersvej og 
Paludan Müllersvej samt nord for Katrine-
bjergvej og syd for Vestereng, kan optages 
som medlem af foreningen.
Bestyrelsen kan desuden godkende optagelsen 
af medlemmer fra tilstødende områder.
For hver bolig/matr. nr. kan kun optages ét 
medlem.

Medlemmer har intet økonomisk/solidarisk 
ansvar.

Et medlem kan udelukkes af foreningen, 
når beslutning herom vedtages på general-
forsamling ved at ⅔ af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer for udelukkelsen.

Udmeldte, udelukkede eller slettede med-
lemmer har intet krav på foreningens midler.

Generalforsamling
§4

Højeste myndighed i alle foreningens anlig-
gender har generalforsamlingen, der ene 
kan give forandre lovene samt ophæve disse.
Generalforsamlingen ledes af en af denne 
valgt ordstyrer.

§5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert 
år i april/maj måned.

§6
Enhver generalforsamling indkaldes ved 
skriftlig meddelse indeholdende dagsorden 
til medlemmerne med 8 dages varsel.

§7
Ordinær generalforsamling afholdes med 
følgende dagsorden:

1 Valg af ordstyrer.
2 Beretning om foreningens virksomhed.
3 Det reviderede regnskab fremlægges.
4 Fastsættelse af kontingent.
5 Forslag fra bestyrelsen.
6 Indkomne forslag fra medlemmer.
7 Valg af:
 a) Bestyrelsesmedlemmer
 b) 2 suppleanter til bestyrelsen
 c) Bilagskontrollant og suppleant
     for billagskontrollant
8 Eventuelt.

Ikke tilstedeværende medlemmer kan kun 
vælges til bestyrelsen, såfremt medlemmet/ 
medlemmerne forud har givet skriftligt til-
sagn herom.

§8
Forslag som ønskes forlagt den ordinære     
generalforsamling, må senest den 1. marts 
være afleveret til formanden, og kun forslag, 
der er opført på dagsordenen, kan komme 
til afstemning på generalforsamlingen.

§9
Ekstraordinære generalforsamlinger afhold- 
es efter beslutning af bestyrelse, eller når 
mindst ¹⁄5 af medlemmerne fremsætter og 
afleverer skriftlig begæring derom til for-
manden med vedlagt forhandlingsemne. 
Dog forlanges at mindst halvdelen af de, der 
begærer de ekstraordinære generalforsamling, 
fremmøder på generalforsamlingen.

§10
Ekstraordinær generalforsamling, der er 
behørigt begæret af medlemmerne, skal 
indkaldes senest 14 dage efter begæringens 
modtagelse og med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan ikke 
afholdes i perioden 15. juni til 15. august.
På en ekstraordinær generalforsamling kan 
kun behandles det/de forhandlingsemner, 
der ligger til grundlag for den ekstraordinære 
generalforsamling.

§11
Alle foreningens medlemmer med ægtefælle/ 
samlever har adgang til og taleret på general-
forsamlingerne.
Hver bolig/matrikel har kun 1 stemme.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
uanset det fremmødte antal.
Alle sager undtagen ændringer af love eller 
ophævelse af foreningen afgøres med alminde-
ligt flertal.

Til forandring af lovene eller vedtagelse af 
nye fordres, at ⅔ af de fremmødte medlemmer 
afgiver deres stemme derfor.

Skulle der fremkomme forslag om ophævelse 
af foreningen, skal dette udtrykkeligt angi-
ves i indkaldelsen til generalforsamlingen, 
og kan kun vedtages, når halvdelen af med-
lemmerne er til stede, og ⅔ af de fremmødte 
afgiver deres stemme for ophævelsen.

Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, 
men forslaget iøvrigt er vedtaget med ⅔ af 
de fremmødte, indkalder bestyrelsen til en 
ekstreordinær generalforsamling, på hvilken 
der tages beslutning uden hensyn til antallet 
af fremmødte, når ⅔ af de fremmødte afgiver 
deres stemme for ophævelsen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, 
medmindre enten ordstyreren, bestyrelsen 
eller generalforsamlingen forlanger skriftelig 
afstemning.
Det udarbejdede referat underskrives af 
ordstyrer og formand.

Kontingent m.v.
§12

Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære 
generalforsamling i april/maj måned for det 
efterfølgende kalenderår.

Medlemsretten kan af bestyrelsen slettes efter 
6 måneders kontingentrestance.
Et medlem, som på grund af restance er slettet, 
kan ikke optages påny, før medlemmet har 
berigtiget sin skyld til foreningen.
Restanten har ikke taleret og kan ikke afgive 
stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§13

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 med-
lemmer i overensstemmelse med lovene og de 
af generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at der er 
4 på valg i år med lige årstal og 3 i år med 
ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med for-
mand, næstformand, kasserer og sekretær.
Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsessuppleanter kan deltage i be-
styrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige 
medlemmer, dog uden stemmeret.


