VEDTÆGTER FOR VEJLAUGET FOR DEN PRIVATE FÆLLESVEJ
HULTOFTEN I SENGELØSE
med revisioner vedtaget på generalforsamlingen 27.september 2016

§ 1:

Vejlaugets navn er "Vejlauget Hultoften"

§ 2:

Vejlaugets formål er at istandsætte og vedligehold, herunder vinter
vedligeholde og renholde, den private fællesvej i henhold til gældende
lovgivning og bestemmelser, at koordinere en sikring af vejen
færdselsmæssigt, samt at bevare vejens præg af landsbymiljø.

§ 3:

Som berettiget medlem betragtes enhver ejer af fast ejendom, der
grænser til den private fællesvej.
Vejlaugets øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 4:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober med
mindste følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning
Regnskab
Eventuelle forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer
Kontingent
Eventuelt
Indkaldelse vedlagt regnskab sker på bestyrelsens foranledning med

mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens
foranledning, eller når mindst seks medlemmer ønsker det. Indkaldelse
skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde de punkter, der
ønskes behandlet.
Bestyrelsen udsender referat og konstitutionsvedtagelse senest en
måned efter generalforsamlingen.
§ 5:

Til varetagelse af sine beslutninger og forpligtelser vælger
generalforsamlingen en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, valgt for to år af gangen blandt
Vejlaugets medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsens opgaver er at gennemføre og tilse, at vejlauget opfylder
sine forpligtigelser; at varetage Vejlaugets økonomi; at være kontaktled
til myndigheder m.v. samt at gennemføre generalforsamlingens
beslutninger.

§ 6:

Til at gennemse og kontrollere bestyrelsens regnskab vælger
generalforsamlingen for et år ad gangen to kritiske revisorer blandt
Vejlaugets medlemmer.
Vejlaugets regnskabsår er fra 1. april til og med 31. marts.

§ 7:

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent, der opkræves
halvårligt pr. 1. juli og 1. januar og udredes solidarisk.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der kan
dokumentere at have betalt den sidst udsendte kontingentopkrævning.
Afstemninger sker ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 8:

Vedtægtsændringer og beslutninger om ændringer i vejens struktur og
miljø m.v., og som skal være forud varslede, kræver dog 2/3 flertal af
de afgivne stemmer.
Ændringer og beslutninger, der vedrører henholdsvis land- og byzone,

kræver derudover 2/3 flertal af de pågældende zoners stemmer.
Afstemninger sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal
afholdes, hvis blot et medlem ønsker det. Afstemning kan ske ved
skriftlig fuldmagt.

§ 9:

Ophæves vejlauget, deles eventuelle aktiver ligeligt mellem
medlemmerne i forhold til pålignet kontingent.

