
 

        Vedtægter for Meulenborg Park  

Beboerrepræsentationen, cvr nr. XXXXXXXXX  

Navn, Hjemsted og Formål:  

§1 Meulenborg Park beboerrepræsentation har hjemsted i TDC Pensionskasse lejligheder 

beliggende Meulenborg Park i Snekkersten med numrene 1 – 78. 
 

§2 Beboerrepræsentation er stiftet i 1996.  
 

§3 Beboerrepræsentation formål er at repræsentere beboerne i forhold til udlejer,  

TDC Pensionskasse, samt arbejde for gode forhold for beboerne i bebyggelsen og på de arealer 

der hører under denne.  
 

Medlemmer:  

§4 Enhver, der beboer en lejlighed i TDC Pensionskasses lejligheder i Meulenborg Park, 

Snekkersten, kan blive medlem af beboerrepræsentation.  

§5 Medlemsafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning af beboermødet, dog maximalt 

det beløb, der står forskrevet i Bekendtgørelse om beboerrepræsentation.  

Medlemsafgiften opkræves af TDC Pensionskasse via huslejeindbetalingerne.  
 

Beboermøde:  

§6 Beboermødet er højeste myndighed.  
 

Det ordinære beboermøde afholdes hvert år i fælleslokalet i marts måned med følgende 

dagsorden:  
 

1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent  

3. Aflæggelse af beboerrepræsentations beretning. 

4. Fremlæggelse af regnskab, opdatering til dags dato.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg til Beboerrepræsentationen. 

7. Eventuelt  
 

Stk. 2 Hver husstand indkaldes af beboerrepræsentationen skriftligt til beboermødet med mindst 

fire ugers varsel.  

Senest en uge før beboermødet udsendes, pr. e-mail eller post, dagsorden og indkommende 

forslag, der ønskes behandlet på beboermødet.  

Regnskabet lægges på hjemmesiden og omdeles på generalforsamlingen.  
 

Stk. 3 Forslag, der af beboere ønskes behandlet på det ordinære beboermøde, skal være 

formanden i hænde senest to uger før beboermødet.  
 

 
 

 



Stk. 4 Ekstraordinært beboermøde afholdes når 25% af de fremmødte på et beboermøde, 
halvdelen af bestyrelsen eller en underskriftindsamling fra minimum 25% af lejelmålene 

forlanger det. Indkaldelse samt dagsorden tilfalder det lejemål, der ønsker det ekstraordinære 

møde afholdt. Der skal indkaldes senest 8 dage før afholdelsen.  
 

Stk. 5 Adgang til at deltage i og tage ordet på beboermødet, samt til at stille spørgsmål, har 

enhver beboer og dennes samlever eller myndige husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede 

kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at få ordet på 

beboermødet.  

Personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage og tage ordet.  
 

Stk. 6 Hvert lejemål giver ret til én stemme. Fuldmagt kan kun gives til myndigt 

husstandsmedlem eller en anden beboer i bebyggelsen.  
 

§7 Beboermødets beslutning træffes på grundlag af almindelig stemmeflerhed blandt de 

fremmødte lejemål.  
 

§8 Referat omdeles til beboerne senest en måned efter beboermødet.  
 

§9 Beboermødet vælger en bestyrelse til at varetage ledelsen af beboerrepræsentation. 

Beboerrepræsentationen udfører beboermødets beslutninger.  

Deltagelse i beboerrepræsentationen er frivillig og uden vederlag.  
 

§10 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer (Lovkrav). På beboermødet kan vælges 2 

suppleanter, der indgår efter stemmetal.  
 

Stk. 2 Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges lejere.  
 

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formanden på valg i lige år og 

kassereren og et medlem er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Hvis flere end 3 

medlemmer følger de formandens valgperiode. 
 

Stk. 4 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. Suppleant i bestyrelsen 

for tiden indtil næste ordinære beboermøde. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer og evt. 

suppleanter bliver mindre end 3, indkaldes der til ekstraordinært beboermøde til valg af 

supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valget af nyt bestyrelsesmedlem, i stedet for et fratrådt 

medlem, sker kun for resten af fratrådte medlems valgperiode.  
 

§11 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, 

der har deltaget i mødet. Referatet udsendes efterfølgende til beboerne samt TDC 

Pensionskasse.  
 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv forretningsordenen.  
 

§12 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, så ofte der er anledning hertil samt når et 

medlem af bestyrelsen ønsker det.  
 

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtige når over halvdelen, minimum 3, er til stede.  
 

Stk. 3 Beslutninger træffes af de fremmødte ved simpelt flertal.  



 

§13 Beboerrepræsentationen tegnes af formanden og kassereren.  
 

§14 Midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på kontoen kan kun foretages 

af kassereren eller formanden. Alle indbetalinger fra beboerne til beboerrepræsentationen 

opkræves af TDC Pensionskasse via huslejeindbetalingerne og indsættes direkte på den ovenfor 

nævnte konto. Modtagne checks og postanvisninger skal ligeledes indsættes direkte på kontoen. 

Det tilstræbes at der ingen kassebeholdning er, da netbank skal anvendes. Det er ikke tilladt i 

nogen form at spekulere, som fx købe aktier, med foreningens midler.  
 

§15 Beboerrepræsentationens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god 

regnskabsskik og underskrives af kassereren og formanden. 

 

Stk. 2 Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.  
 

§16 Beboermødet kan vælge en revisor til at revidere regnskabet. Beboermødet kan til enhver 

tid afsætte revisoren.  
 

Stk. 2 Det reviderede, underskrevne årsregnskab udsendes til beboerne sammen med 

indkaldelse til det ordinære beboermøde. Ved udsendelse forstås pr brev, mail eller via 

hjemmeside.  
 

§17 Opløsning af beboerrepræsentationen kræver, at ¾ af samtlige lejemål stemmer for dette på 

et beboermøde. Er der ikke repræsenteret ¾ af lejemålene, kan ¾ af de fremmødte forlange at 

der snarest muligt og senest fire uger efter indkaldes til ekstraordinært beboermøde. Forslaget 

kan vedtages, såfremt ¾ af de afgivne stemmer, stemmer for.  
 

Stk. 2 Den eventuelle formue fordeles % vis efter antal lejemål på opløsningstidspunktet.  
 

Formue:  
 

§18 Der skal tilstræbes at der ikke er en formue større end kr. 40.000  
 

Stk. 2 Formuen må aldrig tilfalde enkelte personer eller bestyrelsen.  
 

§19 Beboerne kan låne fælleshuset gratis til fællesarrangementer når kun beboere i Meulenborg 

Park deltager, f.eks. motion, intern klubaktivitet o. lign., i øvrigt på samme vilkår som ved alm. 

Leje. 
 

 

 

 


