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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 
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Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
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Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
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 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 
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herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
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Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
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 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  
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Som følge af opdatering af deklarationen af Deklarationen af 28. maj 1973, hvor 
Fors/Roskilde kommune overtager ansvaret for kloaker og veje skal foreningens 
vedtægter tilrettes i overensstemmelse hermed. Samtidigt benyttes lejligheden til 
opdatere vedtægterne på et par enkelte punkter så de er mere tids varende. Bestyrelsen 
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer: 

§ 2. 
 

Stk. l Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 
herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og 
anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. 

 
 Ændres til: 
 
 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 

herunder navnlig at forestå - de ved deklaration tinglyst i forbindelse med 
udstykningen, og med Roskilde kommune som påtaleberettiget - fastlagte 
opgaver. 

 
 

§ 6. 
 
Stk. 2 Afbrænding af haveaffald sker på grundejernes eget ansvar, men skal 

foretages før kl. 10 formiddag. 
 
 Ændres til: 
 
 Afbrænding af haveaffald må kun ske i henhold til reglerne udstedt af 

Roskilde kommune.  
 
 

§ 7. 
 

Stk. 3 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling sker ved brev, med mindst 14 dages varsel. 
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

 
 Ændres til:  
 
 Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den 

ordinære generalforsamling sker ved brev eller ved elektronisk 
kommunikation, med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen og møder 
sammenkaldes af bestyrelsen.  

 
 


