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EJERFORENINGEN 

T O F T E L U N D 
matr. nr. 17 BC, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 

     

 

  

  

 

            

Forretningsorden vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 

Ejerforeningen Toftelund den 23. juli 2019.  
 

Denne forretningsorden supplerer foreningens vedtægter og angiver, hvordan foreningen og 

bestyrelsen skal administrere, samt hvordan den daglige drift, ansvarsforhold mv. skal fortolkes. 

Foreningen har antaget en ekstern administrator til at varetage regnskabsføring, foreningens 

pantebreve, som ligger til sikkerhed for ethvert krav foreningen måtte have eller få på den enkelte 

ejer, og henvendelser til foreningen fx i forbindelse med ejerskifte - men foreningens medlemmer 

administrerer selv den daglige drift, dvs. attesterer regninger, vedligeholder fællesarealet, fx skift af 

elpærer, rensning af tagrender på carporte, græsslåning mv.  

 

1. Bestyrelsesmøder: 

1.1 Formand for bestyrelsen vælges på generalforsamlingen jf. vedtægterne, øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges og konstitueres på generalforsamlingen eller på det første be-

styrelsesmøde. 

1.2  Der afholdes bestyrelsesmøde når bestyrelsen vurderer, at der er behov herfor.  

1.3 Referat fra bestyrelsesmøderne skal som minimum indeholde følgende punkter: 

-  deltagere i mødet 

-  post ind/ud til foreningen 

-  økonomi.  

Referat fra bestyrelsesmøde udsendes pr. mail til alle senest 14 dage efter mødets afholdelse. 

Indsigelser og kommentarer til referatet skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage 

efter modtagelse af referat. 

 

2. Generalforsamling: 

2.1 Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen udarbejdes og omdeles af forslagsstiller. 

2.2 Ved ekstraordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen jfr. vedtægterne, men de 

medlemmer, der begærer indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, står selv for det 

praktiske, herunder kopiering og omdeling af forslag samt aftale tid og sted for afholdelse af 

generalforsamlingen.  

 

3. Daglig drift, vedligehold mv.: 

3.1 Den daglige drift mv. er et fælles anliggende, forstået på den måde at det enkelte medlem 

deltager aktivt i den daglige drift, vedligeholdelse mv. af forhold, som er foreningen 

vedkommende. Dette kan som nævnt fx være græsslåning og hækklipning på fællesarealet.  

3.2 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens fælles anliggender, hvilket skal forstås på den måde, at 

bestyrelsen skal koordinere den daglige drift mv. Bestyrelsen fungerer ikke som administrator 

eller vicevært. 

3.3 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til de enkelte medlemmer eller til udvalg. 

3.4 Bestyrelsen kan ikke etablere bindende aftaler om fx planlagt vedligehold på fællesarealet eller 

ændringer på fællesarealet uden at disse forelægges/besluttes på en generalforsamling.  

3.5 Når det enkelte medlem foretager indkøb i forbindelse med drift og vedligeholdelse af 

fællesarealet, skal dette ske efter aftale med foreningens bestyrelse. Indkøb, der beløber sig til 

mere end 500 kr., skal dog besluttes af bestyrelsen.  


