
VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 

BAKKEN 

Ved SAXILD STRAND 

 

§ 1                                                                                

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse 

§ 2 

Som medlem kan optages grundejere mellem Bondehuset og Kirkeager ved Saxild Strand. Andre kan dog også 

optages som medlem med generalforsamlingens godkendelse. 

§ 3 

Foreningens anliggender varetages at en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen råder over foreningens midler og 

har ansvaret for at disse anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ikke 

uden generalforsamlingens godkendelse optage lån eller i øvrigt forpligte foreningen økonomisk. En sådan 

godkendelse kræver en generalforsamling, og kan kun vedtages med 2/3 flertal af medlemmerne. 

§ 4 

Bestyrelsens medlemmer samt 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at 

der hvert andet år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant og hvert andet år 3 medlemmer og 1 suppleant. På 

generalforsamlingen 1978 afgår 3 medlemmer og 1 suppleant efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv 

med en formand ,en næstformand og en kasserer. 

§ 5 

Foreningens regnskabsår er 1/4 – 31/3. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer blandt medlemmerne. 

Revisorerne kan til enhver tid foretage uanmeldt kasser eftersyn. Regnskabet forelægges i revideret stand på den 

ordinære generalforsamling. 

                § 6 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i den første weekend efter 

sankthans. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og skal være bilagt det reviderede årsregnskab. Dagsorden for 

generalforsamlingen er: 

1. Valg af stemmetællere.  

2. Valg af dirigent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisorer 

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Evt. 



§ 7 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal, undtagen hvor andet er bestemt i nærværende vedtægter. Såfremt 

stemmerne står lige, er forslaget forkastet. Hver grund har en stemme. Afstemningen foregår skriftligt, blot et medlem 

ønsker det. 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Endvidere skal ekstraordinær 

generalforsamling afholdes når 10 medlemmer skriftligt overfor formanden begærer det. Begæringen skal være vedlagt 

motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen er pligtige til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel 

senest er uge efter begæringens modtagelse. 

§ 9 

Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og kun når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt. Af 

disse skal mindst 2/3 stemme for ændringsforslag. 

§ 10 

Stemmeret fortabes, hvis det årlige kontingent ikke er betalt senest 3 måneder efter påkrav. 

§ 11 

Foreningen kan, med en generalforsamlings godkendelse, indmelde sig i ”Grundejernes Fællesudvalg”  ( Odder  kommunes 

strandområder). 

§ 12 

Foreningen kan ikke på nogen vis forpligte sine medlemmer økonomisk. 

§ 13 

Opløsning af foreningen kan ske, såfremt det vedtages på en generalforsamling. Halvdelen af medlemmerne skal være mødt 

og 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget. En evt. formue skal i så fald anvendes til varetagelse af fælles interesser i 

området. 

------------------------------------------------------ 

Dette er vedtaget på den stiftende generalforsamling på Bondehuset, Saxild strand den 6.maj 1978. 

 



NY BESTYRELSE GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN OG VEJEN PRÆSTEAGER 2022/2023

NAVN PRIVAT ADRESSE SOMMERHUSADRESSE MAILADRESSE MOBILNUMMER
FORMAND Jacob Færgemand Nielsen Pilegårdsvej 181 Snekkeager 19 og 20 20 64 53 73

8361 Hasselager

KASSERER Ulla Krongaard Jensen Frederikshaldvej 6   Bogfinkevej 103 30 69 76 97
8300  Odder

Sekretær Gert Fabricius Rasmussen Drosselvej 151 Drosselvej 151 40 80 69 30

Menig medlem Lis Mølholm Juul Egelunden 12, 8300 Stakket torn 14 24 42 56 67

Per Andersen Solskrænten 10b  21 41 01 95

Suppleant Hanne Tamstrup Hansen Lyngtoften 6 Snekkeager 9 51 24 99 96
7430  Ikast

Suppleant Janne Kastbjerg Sundgårdsvej 68 Solskrænten 6 25 56 32 16
8700 Horsens

Revisorer Knud Thisgaard Snekkeager 27 40 73 88 10

Niels Christensen Snekkeager 1 24 44 82 75

Revisorsupp Bente Møller Solskrænten 10b 20 11 04 66

VEJUDVALG VEDR. PRÆSTEAGER

JACOB FÆRGEMAND NIELSEN Snekkeager 19 og 20 20 64 53 73 
JESPER FRANDSEN Stakket Torn 16 61 65 35 73
BRIAN THOMSEN Kirkeager 6 40 58 46 71
GERT FABRICIUS RASMUSSEN Drosselvej 151 40 80 69 30
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