
Love for Grundejerforeningen Fortet 
 
  
§1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fortet 
 
§2. Foreningens formål er at varetage de fælles interesser, som medlemmerne har i deres egenskab 
af grundejere ved Glaciset i Lyngby Taarbæk kommune. 
 
§3. Som medlem kan optages enhver ejer af parceller beliggende ved Glaciset. 
 
§4. Årskontingentet for hver parcel fastsættes ved den ordinære generalforsamling. Kontingentet 
erlægges forud inden udgangen af december, og er indbetaling ikke sket senest tre måneder efter 
udsendelsen af giroindbetalingskort kan fordringen overgives til retslig inkasso, og det pågældende 
medlem mister samtidig alle rettigheder inden for foreningen, indtil beløbet er betalt. 
Hjørneparceller ved Glaciset og dets sideveje betaler kun halvt kontingent, hvis de også er medlem 
af sidevejens grundejerforening. 
 
§5. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober og indkaldes af bestyrelsen, 
som også indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis den finder anledning dertil, eller hvis 
mindst 15 af foreningens medlemmer ved skriftlig begæring, der indeholder forhandlingsemnet, 
fremsendt til formanden, anmoder om ekstraordinær generalforsamling, denne skal da afholdes 
inden en måned efter at formanden har fået begæringen i hænde. 
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig henvendelse til hvert 
enkelt medlem. 
 
§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling fastsættes ved bestyrelsen, den skal dog mindst 
indeholde følgende: 

1.      Valg af dirigent og stemmetællere 
2.      Beretning fra formanden 
3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
4.      Fastsættelse af årskontingent 
5.      Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
6.      Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer 
7.      Eventuelt 

 
Medlemmer, der har forslag, de ønsker behandlet på en generalforsamling, må tilstille disse til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til valg af personer kan fremsættes under 
generalforsamlingen. Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt. 
 
§7. Afstemning på generalforsamlingen må ske personligt af de fremmødte, for ikke-mødte 
medlemmer kan stemmes ved fuldmagt, idet dog intet medlem kan stemme for mere end 3 andre 
medlemmer ved fuldmagt.  
Ønsker en enkelt stemmeberettiget skriftlig afstemning om et punkt på dagsordenen, skal der 
stemmes skriftligt og hemmeligt om dette punkt. 
 
§8. Forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpel stemmeflerhed på generalforsamlingen, 
uden henstil antallet af mødte stemmer. 
Ændringer af foreningens love kræver dog, at antallet af fremmødte medlemmer plus brugelige 
fuldmagter udgør flere end halvdelen af foreningens medlemmer, og at der er mindst 2/3 af disse, 
der stemmer for ændringen. Er dette ikke tilfældet, men der dog er simpelt flertal blandt de 



fremmødte stemmer, skal bestyrelsen med lovforslaget som emne, på normal vis, indkalde til og 
afholde ekstraordinær generalforsamling, senest en måned efter lovforslagets første utilstrækkelige 
vedtagelse. Ved anden afstemning er simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer tilstrækkeligt 
til vedtagelse af lovforslaget. 
 
§9. Beslutning om ophævelse af foreningen betragtes som en lovændring, men det kræves at der 
udover ophævelsesforslaget, til dette er knyttet forslag om til hvem eller hvad foreningens midler 
skal overlades efter opløsningen. 
 
§10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som afgår efter tur således at 3 er på valg på ulige år, 2 på 
lige årstal, genvalg kan finde sted. Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen 2 suppleanter 
og 1 revisor, som alle afgår hvert år, genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
§11. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring indgives 
til formanden fra to bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, og mødet er indkaldt på 
normal vis. 
Formanden eller i hans forfald næstformanden fører forsædet i bestyrelsen og har i tilfælde af 
stemmelighed den afgørende stemme. 
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen, som oplæses ved begyndelsen af næste møde og 
underskrives af de tilstedeværende. 
Bestyrelsen er berettiget til at anvende lønnet assistance. 
 
§12. Kassereren modtager og disponerer over foreningens pengemidler, under ansvar overfor 
bestyrelsen og i overensstemmelse med dens beslutninger. Kassereren fører en af bestyrelsen 
godkendt kassebog, og fører en nøjagtig liste over samtlige foreningens medlemmer. 
Foreningens midler bør af hensyn til renten, i rimeligt omfang overføres til sparekasse eller 
anbringes i obligationer, der deponeres hos det pågældende kreditinstitut. 
Regnskabet skal tilstilles revisoren ultimo september, og revisionen skal være tilendebragt senest 
14. september. 
 
§13. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover kontingentet. 
 
 

Således foreslået af bestyrelsen d. 20/8 1968. 
Således vedtaget på generalforsamlingen 23/10 1968. 

 
 
 
Senere generalforsamlingsgodkendte ændringer: 
 
Generalforsamling den 24/10-2006: 
Som konsekvens af at amterne nedlægges fra 2007 er §2 rettet, således at ordene ”under 
Købehavns Amt” er slettet.   
 
Generalforsamling den 28/10-2009: 
For at give bedre tid bl. a. i forhold til sommerferie, er §12 ændret fra …..”inden udgangen af 
august, og revisionen skal være tilendebragt senest 15. September” til den nuværende 
formulering: ”ultimo (slutningen af) september, og revisionen skal være tilendebragt senest 
14. september. 
 


