Vedtægter 2020

Indholdsfortegnelse:
Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted§ 1-2
Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds§ 3-5
Kap. 3 Foreningens formål og opgaver§ 6-7
Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen§ 8-12
Kap. 5 Foreningens ledelse og administration§ 13-20
Kap. 6 Regnskab og revision§ 21-22
Kap. 7 Forskellige bestemmelser§ 23-25
Kapitel 1 - Foreningens navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Toften".
§ 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.
Kapitel 2 - Foreningens område og medlemskreds
§ 3. Foreningens geografiske område er Middelfart Kommunes lokalplan nr. 137 som vist på vedhæftede
kortbilag 1.
§4

Stk. 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden
for foreningens område, jfr. § 3.
Stk. 2. Enhver tinglyst ejer af en ejendom inden for Grundejerforeningens område, jfr. § 3 har ret og pligt til at
være medlem af Grundejerforeningen, jfr. Middelfart Kommunes lokalplan nr. 137, § 11 Stk. 1.
§5

Stk. 1. Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe
beslutning om:
at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område,
men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen,
at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for
tilgrænsende områder og,
at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.
Stk. 2. Beslutning efter Stk. 1 kræver Byrådets godkendelse.
Stk. 3. Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en
grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være
bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af
servitutbestemmelse herom.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2021
I bestyrelsen:

/'8t�p�n Randahl Bjerre, formand

Klavs Moesgaard Hansen

Nærværende vedtægter godkendes herved.
Middelfart Kommune
23. februar 2021
_____________________________________
Anette Jensen

