Serviceudvalget
Forslag til vedtægter
for
Serviceudvalget for Rudersdals Grundejere (SRG)

Baggrund
 Siden Rudersdal Kommune ikke kunne opretholde sin vedligeholdelse af

private fællesveje med den tidligere ordning, måtte en løsning for
grundejere placeres andetsteds.
 Det gamle Fællesudvalg for Grundejere i Rudersdal Kommune (FU) sås
som en mulighed. Det viste sig dog at give nogle udfordringer.
 På et medlemsmøde i FU 17. juni 2021 blev der nedsat et udvalg til at
skabe en måde til at etablere en bedre ordning for alle parter.
 Det benævnes herefter strukturudvalget eller –arbejdsgruppen.

Strukturarbejdsgruppen
 Strukturen for grundejere var vidt forskellig i de tidligere Birkerød og

Søllerød kommuner.
 Deltagere i arbejdet:

 Laila Leth, Nærum Grundejerforening, formand
 Niels Chr. Alstrup, Rørsøvang Grundejerforening
 Søren Gotfredsen, Holte Grundejerforening
 Jens Darket, Grundejerforeningen Ravnsnæs, og
 Carsten Thaarup, Trørød Grundejerforening

 Vi har holdt 5, måske 6 møder og udvekslet et hav af mails

Arbejdet med opgaven
 Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi var nødt til at danne en ny forening/udvalg

eller hvad den skulle kaldes.
 Navnet var og er måske en udfordring, men vi kaldte den efter lange
diskussioner SRG (Serviceudvalget for Rudersdals Grundejere).
 Det passede slet ikke ind i FU på nogen måde, og derfor fokuserede vi på
vedtægter for et SRG, der kunne fungere med det samme.
 Dog naturligvis med vedtægtsændringer hen ad vejen.
 Der er i høj grad arbejdet med vedtægter set fra et kommende SRGs

perspektiv.

 Jeg præsenterer Strukturarbejdsgruppens seneste version af 18. januar

2022.

Uddrag af vedtægterne
 §1. Formål
 Foreningens formål er at forhandle og aftale fælles serviceordninger for

private veje og private fællesveje med eksterne entreprenører. Ved
serviceordninger forstås aftaler om vinter- og vejvedligeholdelse, fejning og
ukrudts-bekæmpelse, lapning af slaghuller i asfalt og eventuelle andre
opgaver, der opstår.
 De enkelte medlemsforeninger indgår en servicekontrakt direkte med
entreprenøren for den specifikke opgave, og medlemsforeningen afregner
direkte med entreprenøren for de udførte opgaver. Serviceudvalget er derfor
på ingen måde økonomisk eller juridisk ansvarlig overfor hverken entreprenør
eller medlemsforeningen.

Uddrag af vedtægterne - fortsat
 §2. Medlemmer
 Serviceudvalgets medlemmer, er de foreninger, der deltager i de fælles

serviceordninger.
 Som medlemsberettiget forening, skal forstås, en grundejerforening, en
ejerforening eller et vejlaug, eller en gruppe grundejere hvis fællesinteresse
er drift og vedligeholdelse af en privatvej eller en privat fællesvej.
 Medlemmerne betaler kontingent til Serviceudvalget.

§3. Generalforsamling og §4. Bestyrelse
 Generalforsamling
 Holdes senest i marts
 1 repræsentant for hver medlemsforening, som hver giver én stemme, dog 1

fuldmagt pr. deltager.

 Bestyrelse
 5 – 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter
 Bestyrelsen vælges for en 2-års periode og periodisk forskudt af hensyn til

kontinuitet. Genvalg er muligt.
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og kasserer
 Revisor og suppleanter vælges for 1 år

§4. Bestyrelse - uddrag
 På bestyrelsens møder afgøres alle spørgsmål ved stemmeflertal. Står stemmerne lige,

er formandens stemme afgørende.

 Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forrretningsorden vedr. arbejdsopgaverne for

mindst formand og kasserer, samt andre regler.

 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men berettiget til refusion af dokumenterede

udgifter.

 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
 Ved samtlige møder med service leverandører, Rudersdal Kommune og andre

myndigheder, repræsenteres serviceudvalget altid af minimum 2 personer fra
bestyrelsen.

§6. Vedtægtsændringer og §7. Registrering
 Ændringer kan kun vedtages på generalforsamling, hvis det fremgår af

dagsordenen og ændringsforslaget er tilsendt medlemmerne samtidig
med indkaldelsen.
 Kræver 2/3 fremmøde af medlemmerne og vedtages med simpelt flertal,
ellers kræves en ekstraordinær generalforsamling hvor beslutninger
træffes med simpelt flertal.
 Registrering
 SRG registreres som Frivillig Forening i CVR-registeret.

Anbefaling
 Det er min og Strukturarbejdsgruppens holdning, at den nye organisation

kan fungere med de foreslåede vedtægter.
 Vi har netop hele tiden haft fokus på SRGs kommende arbejde, så derfor
denne anbefaling.
 Efter en stiftende generalforsamling med dertil hørende valg af
bestyrelse m.v., kan det efterfølgende besluttes at starte et arbejde med
justering af vedtægter, hvis nødvendigt.

