VEDTÆGTER
for

Serviceudvalget for Rudersdals Grundejere (SRG)
CVR nr. (41 42 75 66)

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
Foreningens navn er Serviceudvalget for Rudersdals Grundejere, i daglig
tale Serviceudvalget.
Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune.
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
ukrudtsbekæmpelse, 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.

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
Hver medlemsforening opstiller 1 repræsentant, der repræsenterer foreningen
ved generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts, i Rudersdal
Kommune.
På generalforsamlingen har hver medlemsforening én stemme. Der kan
stemmes ved fuldmagt, dog max. én fuldmagt pr. deltager.
På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af årsregnskab og budget til orientering
Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig henvendelse til hvert
medlem med et varsel på mindst 21 dage, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal på tilsvarende måde indkaldes af
bestyrelsen uden unødigt ophold, når forlangende herom med skriftlig
motivering fremsættes af mindst 5% af foreningsmedlemmerne.
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal.
Forslag fra medlemmer til vedtagelse på generalforsamlingen, herunder forslag
til kandidater til bestyrelse og revisor, skal indsendes til bestyrelsen senest 14
dage forud for det pågældende års ordinære generalforsamling.

4. BESTYRELSEN
Foreningens bestyrelse består af minimum 5 og maksimum 7
generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt op til 3 suppleanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt repræsentanterne for foreningens
medlemmer for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges
for et år ad gangen. Valgperioderne for bestyrelsesmedlemmerne skal
forskydes så der opnås kontinuitet i bestyrelsen.
Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
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På bestyrelsens møder afgøres alle spørgsmål ved stemmeflertal. Står
stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. 2
bestyrelsesmedlemmer kan over for formanden fordre bestyrelsesmøde
indkaldt.
Bestyrelsen udarbejder foreningens årsregnskab og fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
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.
Bestyrelsen udarbejder og vedtager en forretningsorden, der mindst skal
indeholde bestemmelser om arbejdsopgaverne for foreningens formand og
kasserer, samt regler for beslutningstagen og suppleanters deltagelse.

5. ØKONOMI
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

6. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af disse vedtægter kan kun vedtages på generalforsamling, når et
forslag herom er optaget på dagsordenen, og ændringsforslaget har været
tilsendt medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer i
Serviceudvalget er fremmødt, og vedtages ved simpelt stemmeflertal.
Er der ikke quorum, kan der herefter indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling med 21 dages varsel, hvor en vedtægtsændring kan
vedtages ved simpelt stemmeflertal.

7. FORENINGENS REGISTRERING OG OPHÆVELSE
Serviceudvalget for Rudersdals Grundejere er registreret som Frivillig Forening
i CVR-registeret.
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Foreningens ophævelse kan ske ved vedtagelse på en hertil særligt indkaldt
generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af foreningens
medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget. Såfremt forslaget vedtages med den foreskrevne
majoritet, men generalforsamlingen ikke i øvrigt er beslutningsdygtig, skal der
indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse inden 3 måneder, på hvilken
vedtagelse af forslaget da kan ske med det foreskrevne flertal, uanset antallet
af stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af foreningens ophævelse skal generalforsamlingen ved simpelt
flertal bestemme om anvendelsen af foreningens midler.
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