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GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG 

Kastrup, den 20. marts 2022 

Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk 

 

Bestyrelsens forslag til ændring af vejkontoens vedtægter: 

Begrundelse for forslag: 

Bestyrelsen har besluttet, at det var tid til at få bragt foreningens vedtægter up to date. 

Blandt andet var årsagen, at visse paragraffer i foreningens vedtægter ikke længere inde-

holder korrekt information. 

Uden at vi i begrundelsen for dette forslag skal nævne alle ændringer, så kan vi her nævne 

et par af de væsentligste: 

• Mange ændringer omfatter prosa 

• Kommunikationsform 

• Præcisering af hvad vejkontoens midler må bruges til 

I nedenstående forslag til nye vedtægter fremgår de gamle formuleringer med overstreget 

tekst i rødt. 

De nye formuleringer står med grøn skrift i kursiv. 

På den måde er det også muligt at se forskel på gammelt og nyt, hvis man printer teksten 

ud i sort. 

Da hele dette forslag er ret komplekst, bliver vi nødsaget til at fravige normal praksis om-

kring ændringsforslag. Så vil du fremføre et ændringsforslag, skal dette afleveres til for-

mand Flemming Poulsen, nr. 51 senest onsdag den 6. april 2022 kl. 18:30.  

 

På bestyrelsens vegne 

Flemming Poulsen 
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V E D T Æ G T E R 
GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANGS 

VEJKONTO 

 

§ 1 

Foreningens ordinære generalforsamling fastsætter størrelsen af bidrag, som skal indbeta-
les til vejkontoen. 

§ 2 

Bidraget til vejkontoen opkræves sammen med foreningens almindelige kontingent og med 
samme betalingsfrist som det almindelige kontingent. 

§ 3 

Vejkontoens regnskab og konto føres særskilt fra foreningens ordinære regnskab. Det sær-
skilte regnskab for vejkontoen fremsendes sammen med det ordinære regnskab. Regnska-
bet for vejkontoen publiceres, samtidig med det ordinære regnskab, via foreningens hjem-
meside eller via andet medie, som er tilgængeligt for alle medlemmer. 
 
 
Kommentar: I bestyrelsens bestræbelser på, at foreningen tilpasser sig tiden og undgår 
mest mulig brug af papir ønsker vi mulighed for at kunne publicere regnskabet via hjemme-
siden. 

§ 4 

Vejkontoen administreres af grundejerforeningens bestyrelse og revideres af de på den or-
dinære generalforsamling valgte revisorer for grundejerforeningen. Bestyrelsen bemyndiges 
til at investere vejkontoens midler i værdipapirer med henblik på at opnå bedst mulig for-
rentning af formuen. 

§ 5 

Vejkontoens midler må kun bruges til vedligeholdelse af kørebane, fælles fortovs- og stiare-
aler fortov ved fællesareal, bomanlæg på stierne samt realisation af en beplantningsplan for 
fællesarealet. 

Kommentar: Det er bestyrelsen opfattelse, at fortove og stier er ligestillede, hvorfor ansva-
ret for vedligeholdelsen af stierne påhviler de grundejere, der har skel mod stierne på lige 
fod med de grundejere, der skal vedligeholde fortove. 
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§ 6 

Pålægger Tårnby Kommunes vejbestyrelse eller foreslår grundejerforeningens bestyrelse, 
at der foretages hovedistandsættelse af foreningens veje, fortove, stier og fælles områder, 
kan generalforsamlingen beslutte, at midler fra vejkontoen bruges til dette formål. 

§ 7 

Foreningens vedligeholdelse af kørebaner i foreningen, fortov ved fællesareal og bomanlæg 
fritager ikke grundejeren for sine forpligtelser, herunder at fortovene fortove og stiarealer 
holdes i forskriftsmæssig stand, jvf. lov om private fællesveje. Udgifterne hertil afholdes af 
den enkelte grundejer. 
 
Kommentar: Det er bestyrelsen opfattelse, at fortove og stier er ligestillede, hvorfor ansva-
ret for vedligeholdelsen af stierne påhviler de grundejere, der har skel mod stierne på lige 
fod med de grundejere, der skal vedligeholde fortove. 

§ 8 

Vejkontoens midler må ikke anvendes til reparation af skader på vej og kørebane, for-

tov, bomanlæg og stiarealer, der er opstået i forbindelse med byggeri, af- og pålæsning af 

varer, tunge genstande eller lignende. 

§ 9 

Beslutninger på en generalforsamling om anvendelse af vejkontoens midler i henhold til § 6 
kræver 2/3 af de afgivne stemmer.  

§ 10 

Ved nedlæggelse af vejkontoen gælder samme regler som ved ændringer af foreningens 
love. Eventuel formue tilfalder da grundejerforeningen Tømmerupvang. 

§ 11 
 

Ovenstående er vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling 3. april 1991 
og senere ændret på ordinære generalforsamlinger den DD april 2020. 
 
Kommentar: §11 er en ny paragraf, så dato for vedtagelse, ændringer m.m. ikke bare flag-
rer. 
 

Vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling 3. april 1991. 
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