Love for Holløselund Strand Grundejerforening
§ 1. Grundejerforeningens navn er: "Holløselund Strand Grundejerforening". Foreningen har til formål at
varetage grundejernes fælles interesser.
Foreningens webadresse er: www.holloselundstrand.dk
Foreningens medlemmer er grundejere med tinglyst pligt til medlemskab fra vejene Barritvej, Holløselund
Strandvej, Kløverengen, Kystvej, Mølleengen, Møllegårdsvej, Valhalla og Vejby Strandvej
.
Foreningen kan optage grundejere fra områder, der naturligt støder op til foreningens område og som ikke er
tvunget medlem af en anden grundejerforening.
Bestyrelsen afgør hvem der opfylder betingelserne for medlemskab.
Nye ikke tvungne medlemmer betaler et indskud, der fastsættes af bestyrelsen.
§ 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo juni.
Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før.
Indkaldelsen skal ske skriftlig til medlemmerne og på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftlig til formanden og skal være denne i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen det reviderede regnskab og aflægger beretning.
Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær og afholdes, når mindst 1/3 af
medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
For beslutningerne gælder simpel majoritet, også for lovændringer, der dog kun kan foretages på ordinære
generalforsamlinger.
Alle medlemmer har stemmeret, medmindre de er i kontingentrestance.
Hver grund har en stemme.
En grundejer kan give fuldmagt til en anden grundejer.
En fremmødt grundejer kan kun have én fuldmagt med.
§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.
Valget gælder for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 4. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer.
§ 5. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.
§ 6. Det er ikke tilladt medlemmerne at holde husdyr.
Hunde skal holdes inde på egen grund.
§ 7. I perioden - l. maj til 1.september og 1. påskedag er der følgende begrænsning:
Græsslåning må på søn- og helligdage kun finde sted kl. 9.00 -12.00 og på lørdage fra kl. 8.00 – 18.00
Motorsave og lignende støjende værktøj må i samme periode kun bruges på hverdage fra kl. 8.00 - 17.00, om lørdagen dog kun fra kl. 8.00 - 14.00. På søn- helligdage slet ikke.
I øvrigt henvises der til foreningens ”Regler og vejledninger”

§ 8. Afbrænding af have affald eller andet affald må ikke finde sted i området i henhold til brandregulativet for
Gribskov kommune.
§ 9. Besøgende med campingvogn kan tolereres for en periode på få dage, når det sker uden gene for de
omkringboende.
Opstaldning af en campingvogn kan kun tillades, hvis den ikke er til gene for naboer og genboer, d.v.s., at
den normalt skal placeres i en carport, hvor den kun er synlig fra vejen. Campingvogn må ikke bruges som
gæstehus.
Uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares/parkeres ud over få dage.

:/: Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d 29. juni 1969, med ændringer foretaget på
ordinære generalforsamlinger d 30. juni 1979, 26. juni 1982, 30. juni 1985, 28. juni 1987, 15. juni 1997 og
17. juni. 2012

