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§1 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Fridavej, Gjerrild Nordstrand, og det er foreningens formål at 

varetage fællesinteresser vedrørende sommerhusområdet. 

§2 

Samtlige grundejere af parceller udstykket fra matr. nr. 26d, Gjerrild by, Gjerrild er medlemspligtige. 

Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

§3 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og har over for 

generalforsamlingen ansvaret for foreningen arbejde og økonomi. Bestyrelsen vælges af 

generalforsamlingen, således at 2 medlemmer er på valg lige år - 1 på valg ulige år. Der vælges hvert år 2 

suppleanter. 

§4 

Regnskabet er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal fremlægges på en generalforsamling. 

Pengemidler, der ikke skal disponeres over inden for kort tid, indsættes i bank eller sparekasse. Der kan 

ikke optages lån uden generalforsamlingens samtykke. 

§5 

Ordinære generalforsamling afholdes fortrinsvis i Gjerrild. Der indvarsles mindst en måned før. Følgende 

dagsorden skal behandles: 

1) valg af dirigent 

2) beretning 

3) regnskab og kontingent fastsættelse 

4) indkommende forsalg 

5) valg af 2 eller 1 bestyrelsesmedlem(mer) og 2 suppleanter 

6) valg af 1 revisor og 1 suppleant 

7) fastlæggelse af næste års generalforsamling 

8) evt. 

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig og er foreningens højeste myndighed. På forlangende 

foretages skriftlig afstemning. Lovændring kan kun varetages, når 2/3 af de fremmødt stemmer derfor. 

§6 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst en 1/5 af 

medlemmerne skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan herefter 

ske med 14dage varsel. Forsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/5 af medlemmer er til stede. Hvis 

forsamlingen ved første indkaldte ekstraordinære generalforsamling ikke mønstrer 1/5 af medlemmerne, 

skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af 

fremmødte. 

§7 

Forslag om forenings ophævelse skal behandles på en generalforsamling og skal forud være angivet på 

dagsorden. Opløsning kan ske, når 3/4 af de mødte stemmer derfor. 

(vedtaget ved stiftende generalforsamling 5. sept. 1981 og ændret 11. sept. 1982 


