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Naun, område og bjemsted.
Foreningens nat'n er DBåring Sommedands Grundeieffofening(.

Dens område er parceller (sommerhusgrunde) udstykket fra
landeiendommene Ørredbækgard, matr. ff 5b m.fl. Båring by,
Asperup sogn, og Jensbjerg, matr. ff. 38a m. fl., Båring by, Asperup
sogn, samt sådanne helåLrsbeboelser inden for det nævnte område,
der har tilknltning dertil.
Foreningens hjemsted er Nørre Aaby Kommune, Fyn.

(t
Fomå1.
Foreningefls formål €r

at vatetage medlemmernes grundeler-

interesser indadtil, såvel som udadtil, over for myndigheder m.v,
samt at administrere de fællesanliggender, der l'edrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som eiere af parceller i det i
g1 omhandlede område.

$5'

Medlemmer
Enhver ejer af parc€ller (somm€rhusgrunde) udstykkede fra d€ i
S 1 næ\'nte matrikeLnumre er ifølge deklaf1?,tiofl af 13.4.65 forplig-

tet og berettiget til at \'ære medlem af foreningen. Medlemskabet
begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde.

Helårsbeboelser inden for foreningens område, som har tilknltning til omddet, betaler samme bidrag som sornmefhuseierne,

med mindre andet aftales.

s4.
Medlemn ernes forp ligtelser.

Ethyert medlem er undergiyet foreningens vedtægte! således
til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamling. Medlemrnerne hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser ol/er for trediemand, og indbyrdes hæftes i forhold til de
som de

enkelte medlemmers parcelantal.

$ 5.

BesArehen.
Foreningens daglige ledelse \/aretages af en af generalforsarnling-

en valgt bestyrelse på 5 medtemmer Bestyfelsen beståf af fofmand, næstfofmand, kassefef og sekfetær, samt yderligere et
bestyrelsesmedl€m.

Eyentuelt vededag

til et eller flere af bestyrelsens

medlemmef

fastsættes af generalforsamlingen. Fofmand og kassefer vælges af

generalforsarnlingen. I øyrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og
fastsætter selv sin forr€tningsorden. Valg af formand og kassefef
gælder for 2 år, såtedes at de afgfu ski-ftevis hvert
et.
^fldet
Fofmanden afgår med lige kalenderår og kassereren i ulige
kalen-

derår
De øwig€ bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på den ordinære generalforsamling. På den første afgitt 1, på den næste 2 medlemmer Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert å,r 2 medlernmer
Alle bestyrelsesme dlemmer, herunder formand, kasserer samt
suppleante! kan genvælges. Bestyrelsen har den daglige ledelse af
alle foreningens anliggender og antager fornøden iuridisk og
anden bistand, og udarbejder eventuelt en regnskabsinstruks til
brug for foreningens kasserer og fevisor(ef).
Udover at yaretage foreningens daglige ledelse påhviler det
bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område samt
parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke stfider mod de på områd€t tinglyst€ servitutter og deklarationef samt
eventuelt b)planvedtægte! og bestyrelsen træffef de fornødne foranstaltninger til, at områdets karaktef ifølge servitutter m.v beyafes.

Alle bestyrelsens omtostninger, herunder bestyrelsens udgifter
advokatsalær og andre omkostninger m.v, som besryTelsen
måne have for at få medlemmerne til at opfylde deres forpligtelser
i henhold til denne bestemmelse, afholdes af vedkommende m€dlem ellef medlemmer, subsidiæft af foreningens kasse.
Bestyrelsen udarbelder et ordensreglement, der skal forelægges
generalforsamlingen ti-t godkendelse, ligesom ændringef og tilføi

til

elser til reglementet kun kan foretages med genefalforsam.lingens
godkendelse. Regementet skal indeholde bestemmelser med henblik på at berare ofirrådets landskabsmæssige karakter Det på'hviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser
overholdes.
Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen \'ed gældssti-ftelse uden
gen€ralforsamlingens bemyndigelseAlle foreningens retshandler kan gyldigt foretages .t'ed underskrift af formanden, eller - i tilfælde af dennes forfald - af næst4

formanden i forening med 1 af bestyrelsens øyrige medlefirmer,
efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.
Best''relsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til
stede.

Bestyrelsesmødet afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, €ller når begæring herom fremsættes af mindst 2 b€styrelse smedlemmet
Åfgørelser inden for bestyrelseo træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmeme lige, er det formandens eller - hvis denne
ikke er til stede - næstformandens stemme, der gør udslaget. Der
anlægges og føres en forhandlingsprotokol.
I pfotokollen indføres alle på generalforsan ingerne og bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, def underskriyes af de tilstedeværende besryTelsesmedlemmer.

s6.

Generawrsøn ling.
Generalforsamling€n er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsafi ing, d€r alholdes 6n gang adigt

i iuli

måned, indkaldes med 14 dages skriftlig wrsel til hvert enkelt
medlem. Indkaldelsen sendes til medlemmemes opgivne faste
adresse.

Ekstraordinær genefalfofsafr

ing

afholdes ifølge beslutning

enten af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer oyer fof bestyrelsen skrifttigt fremsæfter begæfing hefom
med angivelse af dagsorden og eventuelt forslag, der ønskes
behandlet. Fremtommer en sådan begæfing, yil ekstraordinær
generalforsamling l-ære at afholde senest 1 må[red efter, at begæringen er koffnet bestyrelsen ved denn€s formand i hænde.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger
om dagsofden, og kun de forslag, der er optaget på denæ, kan
komme til behandting og afgøretse.
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgø
relse på generalforsafi ingen, I/ære indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være komrnet denne i
hænae senest den f. iuni.
Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde, samtidig med begæring om
generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsarr ingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt algør alle spørgsmål om sagernes behandling og
stefirmeafgiYning.
Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre
bestyrelsen eller mindst l0 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamling

er betinget af, at medlemmet ikk€ er i restance med kontingent
eller anden forfalden betaling til foreningen. Sidste gyldige kvitteringer skal medbringes og på forlangende forevises.
Hyert medlem har €n stemme for hver parcel, han er ejer af.
For umyndige €ller medl€mmef, def ef ude af rådighed over
deres bo, kan værge eller kurator gil.e møde, sål€des at denne deltager i forhandlingerne og afgiver st€mme. På tilsvarende måde
kan medlemrner lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem
kan dog højst repræsentere 2 andfe medlemmer Et ikke-medlem,
der møder som }'ærge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere 1 grundeier.

Repræsentation ved l'ærge eller fuldmagt er kun lovligt, når
skri-ftlig meddelelse herom med behørig dokumentation er tilsti-llet bestyrelsen ved dennes formand senest 8 dage før generalforsamlingens ajftroldelse.
All€ generalforsamlinger afholdes så vidt muligt i Nørr€ Aaby
Kommune, Fyn.

s7.

Dagsorden

Dagsorden

til

Ior ordin.er generarors amling.

de ordinære generalfofsafi inger skal indeholde

følgende punkter:
1.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det

fotløbne

iLr.

for det forløbne år m€d
revisionspåtegning.
3. Eventuelt forslag fra b€styrelsen og medlemmef.
4. Valg af formand eller kasserer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmef og 2 suppleanter for
bestyrelsen.
6.y^lg aI 2 revisorer og 1 suppleant for disse.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsåf.
8. EY€ntuelt.
2. AJlæggelse af regnskab

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøfes l/ed simp€l
stemmeflerhed blandt de fr€mmødte.
Til vedtagelse af b€slutninger, def gåf ud på forandring af foreningens vedtægter, fofdfes, at mindst 2/3 af foreningens medlemrner er repræsenteret på genemlforsamlingen, og at beslutningerne vedtages * mltrfdst 2/3 af de afgivne stemmer
Er det fofnødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkald€s
inden 8 dage m€d sædvar igt varsel en ny generalforsamling, der
da €r beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødt€, og til vedtægtsændringer kræves da, at den vedtages af mindst 2/3 af de
angivne stemmer.
6

De på generalforsamlingen vedtagne beslutning€r indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af difigenten og
formanden.
Medlemm€rne haf ret til at gørc sig bekendt med indhotdet af
forhandlingspf otokoll€n.

$8.
Medlentskartotek.
Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder
oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmeme
opgiver I'ed indmeldelse deres bopæl og er forpligret til at meddele kassereren enhyer adressefofandring.

s9'
Regnskclbsåx
Foreningens regnskabsåLr går fra 1. apfil til 31. marts. Bestyrelsen
mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
Fofeningens regnskab revider€s af 2
den ordinære generalfor^f
safr ing Yalgt revisorer

s 10.
Foreningens

forn

ue.

Bortset fra en kontant kassebeholdning, der ikke må være or'er
kr. 1.000,- indsætt€s foreningens pengemidlef i sparekassen, bar {
eller på postkonto. På sådanne konti kan kun hæves r'€d underskrift af formand - eller i hans foffald næstformand - og kasserer

i forening.

Generalforsarnlingen kan ved simpel stemmerflerhed tfæffe
bestemmelse om anbringelse af midl€r i børsnoterede statspapirer og kreditforeningsobligation€r Sådanne papirer skal toter€s

på foreningens navn.
For kassereren kan def på foreningens bekostning tegn€s kautionsforsikring, hvis størrelse b€stemmes af generalforsan' ingen.
Hyis ingen ny beslutning træffes, €r forsikringssummen den sidst
yedtagne.Æle regningskrav på foreningen på or'er kf. 500,00, skal
før udbetaling anyises af formanden.

s 11.
Ejerskifte.
Såfremt et medlem aflrænder sin ejendom, er han pligtig til at
drage omsorg for, at efterfølgeren skriftlig afgiver erklæring om, at
han indtræder i forgængerens samtlige rcttigheder og forpligtelser
som medlem i foreningen, herunder meddebitor for foreningens
lån. Føfst nåf bestyrelsen har godkendt hans eilerfølger, ophøfer

medlemmets p€rsonlige forpligtelse som medl€m af foreningen.
I tilfælde af eiers konkurs, gældsfragåelsesbo samt t%ngsauktion
betragtes ejerskifte først som sket ved ejendommens videresalg,
og under forudsætning af, at den nye ejer berigtigef forfaldne
ydelser og bidrag, og i øwigt indtræd€r i den tidligere ejers rettigheder og pligte! hvorhos ejerskiftet skal godkendes af fofeningens bestyrelse. Medlemme! der efter at ha\/e oyerdraget deres
eiendom og på behørig af bestyrelsen godkendt \/is er ophørt at
være m€dlem i foreningen, har intet kray på tilbagebetaling af
e agt løbende bidrag eller udbetaling af nogen andel af foreningens fomue ellef de af fofeningen eventuelt dannende fonds.
s 12.
Uær'neting.
Såff€mt fofeningen anlægger retssag mod et eller flere medlemmer, er disse uden hensyn til deres personlige værneting pligtig at
møde som sagsøgt for retten i Middelfart.

$ 13.
Foreningens p ligter ind.zdtil.

Til opfyldelse af foreningens formål skal fofeningen sørge for, at
de inden for foreningens område beliggende private .t/eie og fællesarealer er i behørig stand, og fofeningen foranlediger de hertil
medgående udgiiter, fordelt på samtlige eiendoffme.
Kan der ikke ved forhandling opnas enighed om afholdelse og
fordeling af udgifterne til vedligeholdelse, foraf ediger forening€n, at dette sker i overensstefimelse med loygivningen.
Foreningen indtræder i udstykningsselskabets rettigheder og forpligtigelser ifølge overenskomst at 9.4.65 med Båring-Asperup
Vandværk, jfr den på parcellerne den 17-9.66 tinglyste servirut om
vandforsyning.
$ 14.

Kontingent.
Foreningens driftsudgifter dækkes af det kontingent, som hvert
medlem for hver parcel han eller hans safi evende ægtefælle er
eier af, indbetaler, idet kontingentets størr€lse fastsættes af den
ordinære genemlforsamling.
Kontingentet beregnes ikke for mindre end €t år
Kontingentet skal indbetales til kassereren €n gang ådigt inden
den 1. septemb€r.

I

$ 15.

Restancer
Foreningens driftsudgifte! forrentning og af&ag på lån samt i
øwigt enhvef udgift, der påhviler foreningen, skal betales af m€dlemmerne på den af bestyrelsen fastsatte måde
Hvis et medlem kommer i restance, opfordres han €n gang skri.ftligt til at berigtige denne. Sker d€tte her€fter ikke inden 14 dage,
vil restancen med påløbne omkostninger bliye overdrdget til retslig intasso.
.

s 16.
Foreningens opløsning.
Senest i 1985 vil foreningens arbejde med vandforsyning af
offådet kunne indstilles, idet foreningsmedleffnerne da kan
optages som andelshavere i Båring-AsperupVandyæfk. Foreningen

vil da oyergå til alene at være grundeierforening.
Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om
ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede for€ning ikke

fore ngen som sådan forpligtelser.
Forslag til foreningens opløsdng kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af for€ningens medlemmerAfstemning om
for€ningens opløsning finder i øwigt sted efter reglerne for \'edtægtsændringer
I tilfælde af beslutning i overensstemme lse med foranstående om
foreningens opløsning, træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.
opløses, så længe der påhyiler

s 17.
Foreningen ændres pr O1-1G20O3
foreniflg jfr $ 16, 1. afsnit.

til alene at være grundejer-

Således uedtaget den 13. august 2003, på den ekstra ordinære generarorsan ling I Båring Somr,erlan^ Grundejer- og
uandJorE )ningsforentng aflroldt i B åring Fors amlings trus.

Ordensreglement for
Båring Somrnedand

1.

Radio, grammofon

2.

Hund€, der medbringes til Båfing Sommefland, må ikke strei
fe om, til gene fof beboerne.

etc må ikke anvendes i det fri, uden for
egen grund og i øvrigt aldrig på en sådan måde, at anvendelsen er til gene fbr naboer

3. tltødig knallertkørsel og anden støjende adfærd
4. Parkering på d€ private veie er ikke tilladt.

forbydes.

5.

Maximal hastighed på de private veie er 30 km/t.

6

Boldspil og leg på vejene må ikke finde sted, men henvises

til

fæ[esarealet.
7

.

8.

Afskæring af grene og henkastning af affald på fællesarealer og
veie er forbudt.

Det er forbudt at m€dbringe sllyde- og kasteyåben på de priYate veje og fællesarealer

9.

Det påbydes, at man under ophold på fællesarealet udviser
sørnmelig adfærd.

10. Afbftnding af affald skal, under hensyn til at mange af husene
er stråtækte, altid ske under rolige vindforhold og på en sådan
måde, at der ikke opstår fare for i-tdpåsættelse eller gener for
de øvrige beboere.
Afffring af fyrværkeri er ubetinget forbudt.
11. Hayeaffald

må kun aflæsses på stedef anvist af Grund-

ejerforeningen.
12. Færdsel med motorkørciøjer pA fællesarealerne er ikke tilladr.
13. Hvis husene udlånes (udleies), er ejefen ansvarlig for, at ovenstående regler respekteres.
TO

I øvrigt henstiller bestyrelsen, at følgende iagttages:

a.

Gfundene bør ikke anvendes

til

permanent opbeyaring af

campingvogne. Redskabsskure og ligflende må kun forfindes

i

byggeperioden.

b.

Antenner til radio og fiernsyn bør, hvor det ef muligt, anbringes under taget.

c.

Når området er udbygget, anbefales det, at der i hyert hus findes skumslukningsapparat.

d.

Brug af motordreYne haveredskaber, bør ske på tidspunktef
hvor det ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere.

e. I

øvfiga skal servitutterne

beplantning overholdes.

om områdets bebyggelse og

