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VEDTÆGTER

for

Fonden Kulturhavn Gilleleje

NAVN 0G HJEMSTED

Fondens navn er Fonden Kulturhavn Gilleleje.

Fondens hjemsted er Gilleleje, Gribskov Kommune.

FONDENS STIFTERE

Fondens stifter er Gilleleje Brugsforening.

Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

FONDENS GRUNDKAPITAL

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen 200.000 kr., som er indbetalt
kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Ingen af fondens stiftere, bidragsydere, medlemmer af fondens bestyrel-
se eller andre har krav på nogen del af fondens formue.

Fondens grundkapital kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren
eller bidragsydere, der har indskudt grundkapital.
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FONDENS FORMAL OG VIRKSOMHED

Fonden har til formål at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktivite-
ter i Gilleleje med udgangspunkti Kulturhavn Gilleleje.

Til opfyldelse af fondens formål indgår fonden lejeaftale med ejeren af
Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje.

FONDENS LEDELSEIBESTYRELSE

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der ikke må være ansat
i fonden.

3 medlemmer udpeges af Gilleleje Brugsforening.

1 medlem udpeges af biblioteket ved Gribskov Kommune.

1 medlem vælges af og i blandt de kulturelle foreninger, der har aktivite-
ter i Gilleleje.

Udpegningen af medlemmer til fondens bestyrelse sker for 2 år. Første
udpegning sker i 2. halvår af 2015 for kalenderårene 2015 og 2016. Næ-
ste udpegning finder sted i 1. halvår 2017.

Hvis et medlem i periodens forløb udtræder af bestyrelsen eller skulle
blive forhindret i at fungere, vælger den eller de ovennævnte udpeg-
ningsberettigede en stedfortræder i den pågældendes sted. Stedfortræ-
deren fungerer i den resterende periode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand en gang
årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder bestyrelsens medlemmer til møde mindst 4 gange
om året.

På forlangende af 1 af bestyrelsens medlemmer indkalder formanden til
møde.
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8.1.

8.2.

8.3.

Alle bestyrelsesanliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, er formandens og i dennes fravær, næstformandens
stemme udslagsgivende.

For at en gyldig beslutning kan tages, må mindst halvdelen af bestyrel-

sens medlemmer, herunder bestyrelsens formand eller næstformand,
være til stede og deltage i afstemningen.

Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Protokollen skal under-
skrives af alle tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig
i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i proto-
kollen.

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsæt-
tes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for

det kommende år fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med godkendel-
se af budget.

Fondens bestyrelse sørger for den praktiske gennemførelse af udpeg-
ningen af bestyrelse i henhold til § 5.

DAGLIG LEDELSE

Bestyrelsen kan ansætte en leder.

Lederen varetager den daglige ledelse af fondens virksomhed og skal

følge retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

Fondens eventuelle leder kan deltage i fondens bestyrelsesmøder uden
stemmeret. En enig bestyrelse kan invitere andre til at deltage i fondens
bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Fonden kan lade dele af driften udføre af tredjemand efter kontrakt. Fon-
dens bestyrelse fastsætter i så fald de nærmere retningslinjer herfor.

ARBEJDSGRUPPER

Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge en eller flere arbejdsgrupper.

Hvis der nedsættes flere arbejdsgrupper, kan bestyrelsen oprette en ko-
ordinationsgruppe, der skal føre tilsyn med og koordinere aktiviteter, ar-

rangementer mv. mellem arbejdsgrupperne.

Arbejdsgrupperne skal løbende indmelde eventuelle aktiviteter til en evt.

koordinationsgruppe, eller såfremt en sådan ikke er oprettet til bestyrel-

sen, til godkendelse, før aktiviteterne må gennemføres.
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11.1

11.2

11.3

11.5

Formanden for en evt. koordinationsgruppe deltager uden stemmeret,
men med taleret, i dele af bestyrelsens møder.

Arbejdsgrupperne er selvsupplerende.

TEGNINGSREGEL

Fonden tegnes af

1) bestyrelsesformanden i forening med en leder, eller
2) en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller
3) 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller
4) den samlede bestyrelse.

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

Forslag om ændring af fondens vedtægter kræver, at 3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for forslaget. Ændringen skal endvidere godkendes
af Gilleleje Brugsforenlng, Gribskov Kommune og Civilstyrelsen.

Forslag om fondens opløsning eller sammenlægning med en anden insti-
tution kræver, at 3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Ændringen skal endvidere godkendes af Gilleleje Brugsforenlng, Grib-
skov Kommune samt Civilstyrelsen.

Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til kulturformål i

Gilleleje efter fælles indstilling fra likvidator og den senest siddende be-
styrelse.

REGNSKAB 0G REVlSlON

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til udgangen af 201 5.

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens
aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af fondens bestyrelse.
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11.6 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der
vælges af bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12. ANVENDELSE AF OVERSKUD

12.1 Fondens eventuelle årlige overskud, opgjort i henhold til årsregnskabslo-
ven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold
til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden, skal an-
vendes til opfyldelse af fondens formål.

Ovenstående fond er stiftet den / 2015.

Som første bestyrelse er udpeget:

Gilleleje den 2015

Som bestyrelse for fonden:
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VEDTÆGTER
FOR

GRUNDEJERFORENINGEN
KULTURHAVN GILLELEJE

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Navn og hjemsted
2. Baggrund
3. Område
4. Medlemskab
5. Formål
6. Grundejerforeningens opgaver
7. Medlemsforpligtelser
8. Haeftelse
9. Fordelingsnøgle
10. Medlemsbidrag
11. Midlertidig administrationsordning
12. Grundfond
13. Restancer
14. Generalforsamling
15. Dagsorden for ordinær generalforsamling
16. Generalforsamlingens afvikling
17. Stemmeret m.v.
18. Forhandlingsprotokol
19. Bestyrelse
20. Bestyrelsens opgaver
21. Tegningsregel
22. Regnskabsåret
23. Årsrapport og revision
24. voldgift
25. Tinglysning - Påtaleberettiget - Pant
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NAVN oe HJEMSTED:
Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kulturhavn Gilleleje", herefter kaldet "Grundejer-
foreningen".

Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

BAGGRUND:
Kulturhavn Gilleleje er etableret i henhold til lokalplan nr. 315.11 samt tillæg nr. 7 om Kultur-
havn Gilleleje, hvor det geografiske område, der udgør grundejerforeningens område, er an-
givet. Kulturhavn Gilleleje er udviklet i henhold til gældende lovgivning, regionplan, kommu-
neplan og lokalplan. Disse tilligemed øvrige gældende forskrifter, tilladelser og Servitutter
m.v. kaldes herefter samlet "Regelgrundlag" eller Regelgrundlaget".

Til varetagelse af de fælles interesser, grundejerne i Kulturhavn Gillelejes enkelte områder vil
have etableres der en Grundejerforening.

Kulturhavn Gilleleje udvikles ikke på en gang, men faseforskudt.

OMRÅDE:
Grundejerforeningens område er indtegnet på vedhæftede kortbilag udarbejdet af Landin-
spektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S, jfr. bilag 1, som dækker over følgende matrikel-
numre:

- 3 acr Gilleleje By, Gilleleje
- 3 øy Gilleleje By, Gilleleje
- 3 act Gilleleje By, Gilleleje
- 3 aqæ Gilleleje By, Gilleleje
- 3 acs Gilleleje By, Gilleleje
- 88 hm Gilleleje By, Gilleleje
- 88 q Gilleleje By, Gilleleje
- 3 gc Gilleleje By, Gilleleje
- 109 b Gilleleje By, Gilleleje
- 17 a Gilleleje By, Gilleleje
- 1 ai Gilleleje By, Gilleleje og
- 3 aqø Gilleleje By, Gilleleje.

MEDLEMSKAB:
Enhver ejer af en ejendom indenfor Grundejerforeningens område, herunder Kulturhavn Gil-
leleje A/S, har ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen.

Såfremt en ejendom ejes af flere i forening, kan de kun udnytte deres medlemsrettigheder
under ét og vil i alle relationer i forhold til Grundejerforeningen blive betragtet som ét med-
lem.

Er en ejendom opdelt i ejerlejligheder eller ejet af en andelsboligforening, betragtes ejen-
dommen i forhold til Grundejerforeningen som én ejendom, deri alle forhold repræsenteres
af den pågældende ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening.

Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor
Grundejerforeningen. Medlemskabet indtræder fra den aftalte overtagelsesdag. Den nye ejer
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hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor Grundejerforeningen, herunder eventuelle
restancer uanset stiftelsestidspunkt. Den tidligere ejer vedbliver med overfor Grundejerfor-
eningen at hæfte for eventuelle restancer hidrørende fra tiden før den nye ejers overtagelse
af ejendommen. Refusionsopgørelser mellem tidligere ejer og den nye ejer er Grundejerfor-
eningen uvedkommende.

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom eller på andet tidspunkt gøre krav på udbetaling
af nogen andel af Grundejerforeningens formue.

Forpligtelsen til at anmelde ejerskiftet til Grundejerforeningen påhviler både den tidligere ejer
og den nye ejer, og i forbindelse hermed skal parterne oplyse den nye ejers navn og adres-
se, samt den tidligere ejers nye adresse.

FORMÅL:
Grundejerforeningens formål er

a. At forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af fælles områder, fælles anlæg og ud-
styr samt fælles indretninger indenfor Grundejerforeningens område, og gennem sit
virke at følge og fastholde de mål og intentioner, som indeholdt i Regelgrundlaget,

b. At varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at repræsentere medlem-
merne overfor offentlighed, myndighed og andre grundejerforeninger såvel i som
udenfor Kulturhavn Gilleleje i sager, som angår Grundejerforeningen, dog således at
det enkelte medlem også har ret til at varetage sine interesser som grundejer,

c. At medvirke til at bevare en høj bygningsmæssig kvalitet og sikre rekreative værdieri
området, herunderi henseende til æstetik og arkitektur,

d. At sikre offentligheden færdselsret på veje og pladser og øvrige fællesarealer i om-
rådet, som drives af Grundejerforeningen,

e. At medvirke til f.eks. gennem påtale eller ved støtte til en påtaleberettiget - at sikre
overholdelsen af Regelgrundlaget i Grundejerforeningens område, og

f. At påtage sig alle andre under en grundejerforening normalt hørende opgaver.

GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER:
Grundejerforeningen skal forestå drift, renholdelse, snerydning, vedligeholdelse samt forny-
else af fællesarealer, fælles anlæg og udstyr samt fælles indretninger indenfor Grundejerfor-
eningens område. Disse aktiviteter skal foretages i det omfang, det følger af det til enhver tid
gældende Regelgrundlag, eller hvor det i øvrigt er påkrævet eller hensigtsmæssigt for at op-
fylde Grundejerforeningens formål.

Grundejerforeningens fællesarealer omfatter bl.a. Iokalveje, trafikindretninger samt pladser,
stier og grønne områder. Fællesarealer kan bestå af:

a. Arealer indenfor Grundejerforeningens område, der er blevet udlagt som fællesarea-
ler, og som er eller vil blive tilskødet Grundejerforeningen, jfr. nedenfor.

b. Arealer indenfor Grundejerforeningens område som for tiden af adkomsthaverne er
udlagt til fællesarealer, og over hvilke Grundejerforeningen er tillagt brugsret, men
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uden at disse arealer er tilskødet Grundejerforeningen. Grundejerforeningens brugs-
ret til sådanne arealer kan af Kulturhavn Gilleleje A/S bringes til ophør uden angivelse
af grund.

c. Eventuel indgåelse af aftale omkring parkeringsrestriktioner mv. på områdets p-
pladser er et forhold mellem den til enhver tid værende ejer af etape 1 og den til en-
hver tid værende ejer af etape 2, og ethvert andet medlem af Grundejerforeningen
skal således til enhver tid acceptere sådanne restriktioner. Indtægter, der måtte
komme herfra, deles 50/50 mellem disse 2 parter og er således Grundejerforeningen
uvedkommende.

Grundejerforeningen er forpligtet til at overtage og dermed blive tinglyst adkomsthaver til alle
de af adkomsthaverne udlagte fællesarealer indenfor Grundejerforeningens område under
forudsætning af, at købesummen for arealerne udgør kr. 0,00. Grundejerforeningen kan dog
påtage sig at afholde rimelige udgifter til opnåelse af adkomst til arealerne og til at få dem i
en sådan stand, at de er egnet til den forudsatte anvendelse som fællesarealer. På tilsvaren-
de vis er Grundejerforeningen forpligtet til at overtage fælles anlæg og fælles udstyr etableret
på fællesarealer.

Grundejerforeningen kan indgå aftaler med offentlige myndigheder, private foretagender eller
med andre grundejerforeninger om den praktiske udførelse af opgaver, som i henhold til
nærværende vedtægter påhviler Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen opkræver hos medlemmerne et bidrag, der er nødvendige for udførel-
sen af Grundejerforeningens opgaver. Grundejerforeningen kan - med den hæftelse, der er
anført i punkt 8 - optage lån til finansiering af ekstraordinære udgifter til f.eks. fornyelse af
anlæg.

MEDLEMSFORPLIGTELSER:
Ethvert medlem af Grundejerforeningen skal overholde nærværende vedtægter og Regel-
grundlaget og må ikke træffe foranstaltninger, som eri strid hermed. Et medlems adfærd må
ikke påføre andre medlemmer væsentlige gener, herunder gener af miljømæssig art.

Et medlem er forpligtet til at vedligeholde grund og bygninger tilhørende det pågældende
medlem på en sådan måde, at ejendommen altid fremtræderi pæn og velvedligeholdt stand
og l øvrigt i overensstemmelse med karakteren af bydelens bebyggelse og dennes stand.

Det påhviler et medlem at efterkomme de pålæg, som Grundejerforeningens bestyrelse
meddeler i henhold til vedtægterne. Efterkommes et pålæg ikke, kan en voldgiftsret i henhold
til punkt 24 afsige kendelse om påbud eller forbud i relation til det pågældende medlem samt
bestemme, at forandringer kan udføres af bestyrelsen for det pågældende medlems regning.
Voldgiftsretten kan endvidere beslutte, at et medlem er forpligtet til at refundere allerede be-
talte beløb til arbejder, der var uopsættelige.

HÆFTELSE:
Grundejerforeningen hæfter med sin formue for Grundejerforeningens forpligtelser. Med-
lemmerne hæfter ikke for Grundejerforeningens forpligtelser, jfr. dog punkt 27.

Ejerforeninger på de ejendomme i Grundejerforeningens område, der måtte blive opdelt i
ejerlejligheder, er medlem af Grundejerforeningen på vegne af samtlige ejere af bolig- og
erhvervsenheder i de respektive ejerforeninger og betaler og hæfter således for disse.
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Ved aftaler indgået af Grundejerforeningen forpligtes, henholdsvis berettiges, alene Grund-
ejerforeningen.

FORDELINGSNØGLE:
Hvert medlem af Grundejerforeningen tillægges rettigheder og forpligtelser på baggrund af
en fordelingsnøgle foreløbigt fastsat af Kulturhavn Gilleleje A/S.

Fordelingsnøglen er fastsat ud fra de etagekvm., der forventes opført på de enkelte etaper
set i forhold til de etagekvm., der forventes opført indenfor Grundejerforeningens område
som helhed og kan beregnes som følger:

Etape 1: 5.156 etagekvm.

Etape 2: 3.000 etagekvm.

Etape 3: 3.000 etagekvm.

l alt: 11.156 etagekvm.

Ovennævnte fordelingsnøgle er ikke udtryk for det til enhver tid værende maksimale antal
etagekvm., der kan opføres på de enkelte etaper set i forhold til det samlede maksimale an-
tal etagekvm., der kan opføres inden for Grundejerforeningens område som helhed, men
overstiger dog ikke det samlede maksimale antal etagekvm., der kan opføres indenfor
Grundejerforeningens område som helhed.

Fra det tidspunkt, et medlems ejendom er blevet bebygget, og det hermed er konstateret,
hvilken bebyggelsesgrad, der er valgt, er det det faktisk bebyggede antal etagekvm., der ind-
går i fordelingsnøglen uagtet, at det faktisk bebyggede antal etagekvm. måtte være mindre
end det foreløbigt fastsatte antal etagekvm., jf. ovenfor. Dette gælder dog ikke i de situatio-
ner, hvor et medlem efter bebyggelse har en uudnyttet byggeret i forhold til det foreløbigt
fastsatte antal etagekvm., jf. ovenfor, på 10 % eller mere. l sådanne situationer vil det på-
gældende medlems fordelingsnøgle svare til det foreløbigt fastsatte antal etagekvm., der kan
opføres på det pågældende medlems ejendom set iforhold til det samlede antal etagekvm.,
der forventes opført inden for Grundejerforeningens område, jf. ovenfor.

Eksempel 1:

Etape 2 har et foreløbigt fastsat antal etagekvm. på 3.000 m2. Den faktiske bebyggelse in-
den for etape 2's område udgør 2.859 m2 svarende til ca. 95 % af det foreløbigt fastsatte
antal etagekvm. l denne situation indgår det faktisk bebyggede antal etagekvm. på 2.859 m2
i fordelingsnøglen.

Eksempel 2:

Etape 3 har et foreløbigt fastsat antal etagekvm. på 3.000 m2. Den faktiske bebyggelse in-
den for etape 3’s område udgør 2.550 m2 svarende til 85 % af det foreløbigt fastsatte antal
etagekvm. l denne situation indgår det foreløbigt fastsatte antal etagekvm. på 3.000 m2 i
fordelingsnøglen.

Fordelingsnøglen reguleres, hver gang et medlems ejendom er blevet bebygget, dog maksi-
malt en gang årligt ijanuar måned.
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Ved en ejendoms selvstændige matrikulering indenfor ovennævnte etaper skal Grundejer-

foreningen fra Kulturhavn Gilleleje A/S modtage oplysninger om den solgte matrikels grund-

areal samt det antal etagekvm., deri henhold til ovennævnte fordelingsnøgle forventes opført

på den solgte ejendom.

Måtte der senere ske matrikulær forandring for en selvstændig ejendom indenfor Grundejer-

foreningens område ved en opdeling heraf, skal der ske en fordeling af den for den oprinde-

lige ejendom foreløbigt fastsatte antal etagekvm., jf. ovenfor, til hver af de nye ejendomme.

Denne bestemmelse gælder dog ikke ved en ejendoms opdeling i ejerlejligheder.

Såfremt der meddeles tilladelse til et medlem til at opføre en bygning eller en del af en byg-

ning udenfor det pågældende medlems ejendom - f.eks. på tværs af eller udover en offentlig

eller privat vej, skal denne bygnings eller bygningsdels antal etagekvm. tillægges det pågæl-
dende medlems fordelingsnøgle og således danne grundlag for bl.a. fordeling af medlemsbi-

drag og for beregning af stemmer.

MEDLEMSBIDRAG:
Ejere af bidragspligtige ejendomme indenfor Grundejerforeningens område skal betale et
medlemsbidrag, der er opgjort i overensstemmelse med fordelingsnøglen i punkt 9.

Generalforsamlingen fastsætter på baggrund af et af Grundejerforeningens bestyrelse udar-

bejdet budget størrelsen af det årlige ordinære medlemsbidrag. Medlemsbidrag pålignes de

enkelte ejere af bidragspligtige ejendomme i henhold til fordelingsnøglen i punkt 9. En gene-
ralforsamling kan ikke vedtage et lavere medlemsbidrag end foreslået eller tiltrådt af en sid-
dende bestyrelse.

Det årlige medlemsbidrag forfalder til betaling efter bestyrelsens valg årligt, kvartals eller
månedsvis forud.

Bestyrelsen er bemyndiget til - dog kun én gang om året- at opkræve et ekstraordinært bi-
drag svarende til højest 15 % af det sidst vedtagne årlige medlemsbidrag uden at indkalde til

ekstraordinær generalforsamling.

Når generalforsamlingen skal godkende årsrapporten for Grundejerforeningen, skal general-
forsamlingen tillige vedtage, om årets overskud skal udbetales, eller årets underskud skal
opkræves hos medlemmerne, eller om resultatet skal overføres til næste år.

MlDLERTlDlG ADMINISTRATION OG LEDELSESORDNING:
Grundejerforeningen administreres af Kulturhavn Gilleleje A/S, indtil der er solgt arealer in-
denfor grundejerforeningens område, hvorpå der kan opføres 65 % af det antal etagekvm.,
der kan opføres eller faktisk er opført indenfor Grundejerforeningens område jævnfør punkt
9. Kulturhavn Gilleleje A/S er dog berettiget til at lade administrationen overgå til Grundejer-
foreningen på et tidligere tidspunkt.

Opkrævning af medlemsbidrag skal også i administrationsperioden ske i overensstemmelse
med fordelingsnøglen som angivet i punkt 9 og bidragsbestemmelsen i punkt 10.

Indtil den midlertidige administrationsordning er ophørt, kan Grundejerforeningens general-
forsamling eller bestyrelse ikke træffe beslutninger i anliggender, der er omfattet af admini-
strationsordningen eller har økonomisk betydning for denne.
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14.

15.
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WADVODAN
I samme periode skal flertallet af bestyrelsens medlemmer være valgt af Kulturhavn Gilleleje
A/S.

De særlige rettigheder og pligter, der er tillagt Kulturhavn Gilleleje A/S, bortfalder, når Kultur-
havn Gilleleje A/S ikke længere administrerer grundejerforeningen.

GRUNDFOND:
Generalforsamlingen kan med kvalificeret flertal l henhold til punkt 17 beslutte etablering af
en grundfond til betaling af større anlægs- og vedligeholdelsesopgaver samt betaling af ufor-
udsete udgifter til nødvendige og påkrævede arbejder mv. Bidrag til grundfonden fastsættes
af generalforsamlingen og opkræves på samme måde som ordinære bidrag.

Størrelsen af grundfonden kan højst udgøre et beløb svarende til et års driftsomkostninger
opgjort i henhold til driftsbudgettet for det følgende regnskabsår.

RESTANCER:
Såfremt et medlem er i restance over for Grundejerforeningen, skal det pågældende medlem
af ethvert skyldigt beløb svare morarenteri overensstemmelse med rentelovens bestemmel-
ser samt betale alle med inddrivelsen forbundne omkostninger.

Et medlem, der er i restance til Grundejerforeningen, kan ikke bestride eller vælges til hverv i

Grundejerforeningen, hvilket også gælder for repræsentanter for et medlem i restance.

GENERALFORSAMLING:
Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlinger skal afholdes i Gilleleje.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel
ved brev til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsendes tillige et eksemplar af års-
rapporten. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal det-
te fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsam-
ling være indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses
beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning fra foreningens revisor eller ‘A af medlem-
merne - enten efter antal eller efter stemmetal -til bestyrelsen med angivelse af forslag, der
ønskes behandlet. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal derefter finde sted
snarest med 2 ugers varsel ved brev.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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17.
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1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

2. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt bestyrelsens forslag om an-
vendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrap-
port.

3. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

GENERALFORSAMLINGENS AFVIKLING:
Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål
vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, sagernes behandlingsmåde, stemme-
afgivning og resultatet heraf.

Stemmeafgivning skal ske skriftligt, såfremt et af de fremmødte stemmeberettigede med-
lemmer kræver dette, eller dirigenten træffer beslutning herom.

STEMMERET MV.:
Hvert medlem, har et antal stemmer, der svarer til fordelingsnøglen i punkt 9.

Et medlem er berettiget til at give møde på generalforsamlingen med rådgiver.

Stemmeretten kan udøves af medlemmet eller af en myndig person, til hvem medlemmet har
givet skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal angive, hvilken generalforsamling fuldmagten vedrø-
rer. l tilfælde af afholdelse af ny generalforsamling i henhold til punkt 17 til vedtagelse af for-
slag, der kræver kvalificeret flertal, gælder fuldmagten automatisk også den nye generalfor-
samling, medmindre fuldmagten forinden er tilbagekaldt af fuldmagtsgiveren.

Såfremt et medlem er et selskab eller en anden juridisk person, kan det pågældende med-
lem lade sig repræsentere på generalforsamlingen af dennes tegningsberettigede personer
eller i henhold til skriftlig fuldmagt fra disse.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre lov-
givningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutning

a. Om etablering af grundfond, jfr. punkt 12, eller
b. Om vedtægtsændringer

kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer, og at mindst tre
medlemmer har stemt for forslaget.
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Såfremt et forslag, der kræver vedtagelse af et kvalificeret flertal, ikke opnår det fornødne
stemmeantal, men opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrel-
sen i overensstemmelse med reglerne for ekstraordinær generalforsamling til ny generalfor-
samling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

TiI vedtagelse af forslag om Grundejerforeningens fusion med en eller flere grundejerfor-
eningeri Gilleleje kræves der kun simpelt flertal under forudsætning af, at de påtaleberetti-
gede i henhold til punkt 25, kan tiltræde forslaget om fusion.

En beslutning om ændring af vedtægterne, kan kun gyldig vedtages, såfremt de påtaleberet-
tigede i henhold til punkt 25 kan tiltræde forslaget.

FORHANDLINGSPROTOKOL:
Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen au-
toriseret protokol, der underskrives af generalforsamlingens dirigent.

Referat over det på generalforsamlingen passerede udsendes snarest muligt til Grundejer-
foreningens medlemmer.

BESTYRELSE:
Grundejerforeningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelsen på 5 medlemmer,
der vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.

valgbare til bestyrelsen eller som suppleanter til bestyrelsen er medlemmer af Grundejerfor-
eningen samt personer, som repræsenterer et medlem overfor Grundejerforeningen.

Når et bestyrelsesmedlem ikke længere har den relation til Grundejerforeningen, som i sin tid
gjorde den pågældende valgbar, skal han af egen drift udtræde af bestyrelsen.

Der vælges 2 suppleanter på hvert års ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Gen-
valg kan finde sted.

indtræder en suppleant i bestyrelsen, fungerer suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted
indtil udløbet af valgperioden.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med en
formand og næstformand, der vælges for et år ad gangen ad gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til ste-
de. Beslutninger må dig ikke træffes, uden så vidt muligt alle medlemmer har haft adgang til
at deltage i en sags behandling.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig medde-
lelse til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, medmindre bestyrelsen skal træffe afgørelse i uop-
sættelige spørgsmål. Samtidigt med mødeindkaldelsen udsendes dagsorden for mødet.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertat. l tilfæl-
de af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær - næstformandens stemme ud-
slagsgivende.
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21.

22.

23.
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W ADVODAN
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden med respekt af de til enhver tid gæl-
dende vedtægter.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en a
bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelseshvervet er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. General-
forsamlingen kan træffe bestemmelse om, at der alene skal udbetales honorar til bestyrel-
sens formand og eventuelt næstformand.

Hvad der i denne bestemmelse er fastsat for bestyrelsesmedlemmer, skal tilsvarende gælde
for de valgte suppleanter.

BESTYRELSENS OPGAVER:
Det påhviler bestyrelsen at lede Grundejerforeningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter.

Bestyrelsen har pligt til at sikre, at Grundejerforeningen drives i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende love og regler, samt til at sørge for god og forsvarlig varetagelse af
Grundejerforeningens anliggender. Bestyrelsen skal foranledige, at der træffes sådanne for-
anstaltninger, der må anses for påkrævede til gennemførelse af Grundejerforeningens formål
og opgaver, herunder foranledige opkrævning af bidrag, samt foranledige renholdelse, vedli-
geholdelse og fornyelse af fælles områder, fælles anlæg og udstyr samt fælles indretninger
indenfor Grundejerforeningens område.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen tilrettelægges på en efter
Grundejerforeningens forhold tilfredsstillende måde, og skal udarbejde budget for Grundejer-
foreningen.

Grundejerforeningens bestyrelse kan antage en administrator til varetagelse af Grundejerfor-
eningens anliggender, ligesom Grundejerforeningens bestyrelse kan beslutte at udbyde nog-
le eller alle opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse i entreprise.

TEGNINGSREGEL:
Grundejerforeningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrel-
sen, foreningens næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlem-
mer af bestyrelsen i forening.

REGNSKABSÅR:
Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår omfatter perioden
fra den stiftende generalforsamling og til 31. december i samme år.

ÅRSRAPPORT OG REVISION:
Grundejerforeningens regnskaber skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver
tid gældende Bogføringslov og Årsregnskabslov.

Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges for et år adgangen af
generalforsamlingen.
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25.
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WADVODAN

Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og forsynes med påtegning af revisor.

Revisor har ret til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver op-
lysning, som revisor finder er af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres en af bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. l forbindelse med sin beretning om
revisionen af årsrapporten skal revisor i revisionsprotokollen angive, hvorvidt han finder for-
retningsgangene betryggende.

Når indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende be-
styrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrif-
ter bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen.

VOLDGIFT:
Enhver tvist, der måtte opstå mellem Grundejerforeningen og Grundejerforeningens med-
lemmer, afgøres endeligt af Det Danske Voldgiftsinstitut efter de for denne voldgiftsrets til
enhver tid gældende regler om behandling af voldgiftssager.

Voldgiftsretten består af tre medlemmer, medmindre parterne aftaler andet. Hver af parterne
udpeger en voldsgiftsmand, der i fællesskab skal udpege voldgiftsrettens formand. Vold-
giftsmænd skal udpeges senest 30 dage efter, at der er rejst krav om voldgift. Har en part
ikke udpeget en voldgiftsmand indenfor denne frist, eller kan parterne ikke enes om udpeg-
ning af voldgiftsrettens formand, fortager det Danske Voldgiftsinstitut udpegningen heraf.

TINGLYSNING- PÅTALEBERETTIGET- PANT:
Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommene, matr. nr.

- 3 acr Gilleleje By, Gilleleje
- 3 øy Gilleleje By, Gilleleje
- 3 act Gilleleje By, Gilleleje
- 3 aqæ Gilleleje By, Gilleleje
- 3 acs Gilleleje By, Gilleleje
- 88 hm Gilleleje By, Gilleleje
- 88 q Gilleleje By, Gilleleje
- 3 gc Gilleleje By, Gilleleje
- 109 b Gilleleje By, Gilleleje
- 17 a Gilleleje By, Gilleleje
- 1 ai Gilleleje By, Gilleleje og
- 3 aqø Gilleleje By, Gilleleje.

indenfor hvilke matrikler, Grundejerforeningens samlede område er beliggende. Vedtægterne
respekterer de på ejendommene allerede tinglyste pantehæftelser, servitutter og byrder med
hensyn til hvilke, der henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Påtaleberettiget er Grundejerforeningen Kulturhavn Gilleleje, cvr. nr. 35988572, Gribskov
Kommune og Kulturhavn Gilleleje A/S, cvr. nr. 29188440.

Til sikkerhed for de til enhver tid værende bidragspligtige ejendommes forpligtelser overfor
Grundejerforeningen Kulturhavn Gilleleje tinglyses der underpant i den enkelte bidragspligt-
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ge ejendoms pantstiftende sikkerhed til ejerlejlighedsforeningen på kr. 46.000,00 for et beløb
stort kr. 25.000,00 i hver af ejerlejlighederne 1-13 matr.nr. 109 b Gilleleje By, Gilleleje.

Grundejerforeningen Kulturhavn Gilleleje er uigenkaldeligt bemyndiget til at tinglyse under-
pant i henhold til nærværende bestemmelse. Tinglysning af underpant kan også ske på for-
anledning af Kulturhavn Gilleleje A/S, cvr. nr. 29188440

Omkostningerne til Grundejerforeningens stiftelse og til tinglysning af vedtægterne afholdes
af Kulturhavn Gilleleje A/S.

Således vedtaget på Grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 2. september
2014.

So/r;n}gl4rigentr å den stiftende generalforsamling den 2. september 2014.
/' '

f'f
II‘ I

_/ V rrlzáf H0lm,Adv0kat
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