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 ændringer 13. april 1994 
 
Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SELSKOVPARKEN 
 
§1 
Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SELSKOVPARKEN. Dens hjemsted er Hillerød 
kommune. 
 
§2 
Foreningens formål er: 
1. at opbevare skøde på de under SELSKOVPARKEN hørende stiarealer, nemlig: 
 matr. nr. 1 axm 517 m2 
  matr. nr. 1 axo 517 m2 
  matr. nr. 1 aøq 470 m2 
 matr. nr. 1 aøs 470 m2 
     Alle i Hillerødsholm under Hillerød jorder. 
 
2. at udføre på nævnte stiarealer samt på fællesarealet matr. nr. 1 axi 7266 m2, vedligeholdelse, renholdelse 
og snerydning. 
 
3. at sørge for vedligeholdelse og drift af det fælles radio- og tv-kabelanlæg 
 
4. at varetage forhold af fælles interesse herunder administration af deklaration for Selskovparken 
 
§3 
Medlem af foreningen er ejeme af de 84 parceller med matrikelnurnrene 1 aut, 1 auu, 1 auv, 1 aux, 1 auy, 1 
auz, 1 auæ, 1 auø, 1 ava, 1 avb, 1 avc, 1 avd, 1 ave, 1 avf, 1 avg, 1 avh, 1 avi, 1 avk, 1 avl, 1 avm, 1 avn, 1 
avo, 1 avp, 1 avq, 1 avr, 1 avs, 1 avt, 1 avu, 1 avv, 1 avx, 1 avy, 1 avz, 1 avæ 1 avø, 1 axa, 1 axb, 1 axc, 1 
axd, 1 axe, 1 axf, 1 axg, 1 axh, 1 azæ, 1 azø, 1 aæa, 1 aæb, 1 aæc, 1 aæd, 1 aæe, 1 aæf, 1 aæg, 1 aæh, 1 aæi, 
1 aæk, 1 aæl, 1 aæm, 1 aæn, 1 aæo, 1 aæp, 1 aæq, 1 aær, 1 aæs, 1 aæt, 1 aæu, 1 aæv, 1 aæx, 1 aæy, 1 aæz, 1 
aææ, 1 aæø, 1 aøa, 1 aøb, 1 aøc, 1 aød, 1 aøe, 1 aøf, 1 aøg, 1 aøh, 1 aøi, 1 aøk, 1 aøl, 1 aøn, 1 aøm og 1 aøo 
af Hillerødsholm under Hillerød jorder og butikscentret matrikelnr. 1 axk. 
 
Medlemskabet indtræder ved underskrift af skøde eller ved enhver anden form for adkormsterhvervelse af 
en af de nævnte parceller. 
 
Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin parcel og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen 
dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver gæld, som den pågældende måtte 
stå i til foreningen. 
 
Dersom der hersker tvivl om ejerforholdet, tilfalder medlemskab med stemmeret den hidtidige ejer. 
 
 



§4 
Byplanvedtægt nr. 18 af 27. april 1967 og deklaration for Selskovparken og foreningens vedtægter gælder for 
ovennævnte ejendomme. 
Deklaration for Selskovparken gælder dog ikke for matrikel nr. 1 axk, butikscentret. 
 
§ 5 
Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen 
§ 6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og tager beslutning ved simpelt stemmeflertal, hvis 
andet ikke udtrykkeligt er bestemt. 
 
§7 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Afgivelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår til godkendelse eller anden beslutning 
4. Behandling af indkomne skriftlige forslag 
5. Fremlæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent og rykkergebyr, jf. § 20.  
6. Valg af bestyrelse jf. § 14  
7. Valg af bestyrelsessuppleant, jf. § 14  
8. Valg af revisor eller revisorsuppleant, jf. § 14  
9. Eventuelt. Forslag, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal afleveres skriftligt til et 
bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 8 
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt 
parcelejer på den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. Senest 5 dage før generalforsamlingen tilgår 
eventuelle indkomne forslag medlemmerne. 
 
§ 9 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 14 
medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 
 
§10 
Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, partner, værge eller kurator har adgang til 
generalforsamlingen. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle eller partner. Fuldmagt overleveres dirigenten, 
inden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end en fuldmagt. 



§11 
Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til hvor 
mange, der er mødt.  
Hver parcel har en stemme.  
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller foreningens opløsning 
(§ 21) eller forening med anden forening, fordres dog, at mindst 3/4 af foreningens 85 parcellers stemmer 
afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal 
stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget 
uden hensyn til de mødendes antal, når mindst 3/4 af de mødte stemmer for. 
 
§12  
På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål 
vedrørende den indre orden og afstemning. Dirigenten skal, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, 
lade foretage skriftlig afstemning. Valg af bestyrelse og revisor skal altid ske ved skriftlig afstemning, 
såfremt der på generalforsamlingen fremsættes begæring herom. 
 
§ 13  
Referat af generalforsamlingens forløb underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren og udsendes til 
medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen 
§14  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen.  
Ethvert medlem af foreningen er på skift pligtig at lade sig indvælge i bestyrelsen.  
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
På generalforsamlingen vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. En suppleant er på valg i lige år og en i 
ulige år.  
Generalforsamlingen vælger en revisor i lige år og en revisorsuppleant i ulige år.  
Samtlige valg gælder normalt for 2 år.  
Genvalg af bestyrelse, revisor og suppleanter kan finde sted.  
Alle relevante udlæg refunderes efter regning. 
 
§ 15  
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og leder og bestyrer dens anliggender, derunder dens formue. 
Bestyrelsen forpligter foreningen på gyldig måde med bindende virkning ved to medlemmers underskrift, 
hvoraf den ene skal være formandens og i dennes fravær næstformandens. 
 
§16 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, heriblandt formanden eller næst 
formanden, er til stede. 
Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens - stemme den afgørende.



Bestyrelsens forretninger følger i øvrigt den forretningsorden, der er vedtaget af generalforsamlingen. Over 
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. 
Foreningen tegner kautionsforsikring mod eventuelt underslæb begået af kassereren. Omkostningerne 
herved betales af foreningen. 
 
§17 
Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af dagsordenspunkt, der alene angår 
bestyrelsens medlemmer eller andre af de mødende personligt, har de pågældende og deres ægtefæller, 
partnere, værger, kuratorer ingen stemmeret, ligesom de, heller ikke, efter at der er givet dern adgang til over 
for bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være til stede under en eventuel 
afstemning. 
 
§ 18 
Revisor har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. 
 
Regnskabet 
§19 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
 
§20 
Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes kontingent (jf. § 7) og opkrævningsterminer. 
Såfremt et medlem undlader at betale kontingent rettidigt, er kassereren berettiget til at sende rykker incl. 
rykkergebyr. Hvis kontingent og rykkergebyr stadig ikke er betalt efter en måned kan bestyrelsen overgive 
sagen med det afkrævede beløb til retslig inkasso skadesløst for foreningen. 
 
Qphævelse 
§21 
Ophævelse af foreningen kan kun finde sted, såfremt der forinden er indgået bindende aftale med de 
kommunale myndigheder i Hillerød om de fremtidige ejendomsforhold vedrørende foreningens arealer samt 
varetagelse af de i § 2 stk. 2, 3 og 4 i foreningens vedtægter nævnte opgaver. 
 
Foreningens eventuelle formue fordeles i så fald efter generalforsamlingens beslutning. 
 
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 1994 

 


