
 

VEDTÆGTER 

 

FOR 

 

KIRKSVEJ VEJLAUG 
 

§ 1 Navn og hjemsted. 

Stk.1. Vejlaugets navn er ”Kirksvej Vejlaug” med hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

Stk.2. Vejlaugets område er Kirksvej, Midtvej, Sigfred Jensensvej, Julianevej, Dortheasvej, 

Rauhesvej, Humlegårdsvej, Drewsensvej, Kirstinevej. 

 

§2. Vejberettigede Grundejere. 

Alle grundejere omfattet af vejlaugets område, jfr. §1, stk. 2, er medlemmer af ”Kirksvej Vejlaug” 

 

§3. Formål. 

Vejlaugets formål er: 

1. at frigøre den enkelte ejendom for individuel vejvedligeholdelsespligt. 

2. at foranledige at nævnte veje i § 1. vedligeholdes. 

3. at vedligeholde stier i området og vedligeholdelse af sti, Bjerregårdsdiget, hvor 

omkostningerne deles med Bjerregårds Grundejerforening. 

4. evt. at der foretages vinterforanstaltninger. Kun Snerydning. 

 

§4. Vejlaugs klassificering. 

Stk.1. Den del med OB belægning, som er stamvej, er følgende: Kirksvej og Midtvej. 

Stk.2. Resten er biveje.  

Stk.3. Vejlaugets område, jfr. §1, stk. 2, er private fællesveje og dermed omfattet af den til enhver 

tid gældende lovgivning om private fællesveje. 

 

§5. Kirksvej – Midtvejs og dele af Kirstinevej klassificering. 

Vedligehold: 

Stk.1.  Den del af stamvejen, som er O.B. belagt, kontrolleres 1 gang om året, og der foretages evt. 

reparation. Evt. reparation foretages af firma med kendskab til O.B. belagte vej. Hvor vejforløbene 

er sammenfaldende med Vestkyststien, betaler kommunen 40 % af udgifterne til Midtvej 

Ved vedligeholdelse af grusbelægning på Kirstinevej på strækningen fra Midtvej til Vestkyststien 

betaler kommunen 40 %. af udgifterne  

 

Stk.2.  På de øvrige veje foretages afhøvling og opfyldning af huller m.v. mindst tre gange om året. 

 

Stk.3.  Vedligeholdelse af fartdæmpende foranstaltninger. 

 

Vinterforanstaltninger: 

Stk.4. Der foretages normalt ikke snerydning på veje nævnt i § 1. Dog kan der være undtagelser ved 

store mængder sne. Skal der ske snerydning, er det kun formanden der kan iværksætte dette arbejde. 

 



 

§6. Generalforsamling. 

Stk.1. Vejlaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 

Stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 1. maj. 

Indkaldelsen sker med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted. 

Desuden vedlægges dagsorden og regnskab. 

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på hjemmesiden: http://www.kirksvej-

grundejerforening.dk og via mail til medlemmer, der er tilmeldt foreningens nyhedsbrev. 

 

Stk.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt 

fremsætter ønske herom, eller et flertal i forretningsudvalget fremsætter ønske herom.  

Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted, samt dagsorden for den 

ekstraordinære generalforsamling.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag på hjemmesiden: 

http://www.kirksvej-grundejerforening.dk og via mail til medlemmer, der er tilmeldt foreningens 

nyhedsbrev. 

 

Stk.4. Dagsorden for den ordinære fælles generalforsamling sammen med grundejerforeningen skal 

som minimum have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning ved formand eller forretningsudvalgsmedlem. 

3. Forelæggelse af regnskab ved kasserer og godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Budget og godkendelse. 

6. Valg til Forretningsudvalg. Valg til forretningsudvalg sker samtidig med valg til 

forretningsudvalg i Kirksvej Grundejerforening, således at der er et samlet 

forretningsudvalg. 

7. Valg af 2 suppleanter. Jvf. pkt. 6 

8. Valgt revisor, som vælges for 1 år ad gangen 

9. Eventuelt 

 

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden 

og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og lægges på hjemmesiden.  

 

Stk.6. Valgbare til poster i forretningsudvalget, som suppleant er alene skødeindehaver, samt 

dennes ægtefælle eller samlever. Kun personer med helårsbolig i Danmark kan vælges. Grundejere, 

der har flere parceller, kan kun besidde én forretningsudvalgspost. Grundejere, som har ret til, og 

som anvender sommerhuset til helårsbeboelse, kan ikke udgøre flertallet i forretningsudvalget. Kan 

der ikke rekrutteres kasserer blandt grundejere, kan der hentes en uden for kredsen.  

 

Stk.7. Hver parcel har kun 1 stemme. Hver stemmeberettiget kan medtage 1 fuldmagt. 

 

Stk.8. Tale- og stemmeret på generalforsamlingen har grundejeren og dennes ægtefælle/samlever 

eller stedfortræder. Dette kan være myndige børn. 

 

Stk.9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 

Stk.10. På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpelt flertal.  

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte har 

godkendt ændringsforslaget. Se §12. 



 

Stk.11. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem af de fremmødte 

stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning. 

 

§7. Forretningsudvalg. 

Stk.1. Forretningsudvalget består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling 

for 2 år ad gangen. For at sikre en kontinuerlig tilgang, afgår det ene år 2 medlemmer og det næste 

år 3 medlemmer på ulige år. 

Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget. De vælges på skift for 2 år ad gangen. 

Efter valget konstituerer forretningsudvalget sig senest 14 dage efter valghandling. 

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, 

forretningsudvalgsmedlem. 

Forretningsudvalget indkalder suppleanter til hvert forretningsudvalgsmøde, de har dog ikke 

mødepligt. 

Bestemmelsen ændres således, at der vælges det samme antal medlemmer som i Kirksvej 

Grundejerforening. Forretningsudvalget skal konstitueres sammen med Kirksvej Grundejerforening, 

så der er mindst to medlemmer af forretningsudvalget fra hver forening. 

 

Stk.2. Ved formandens varige forfald konstituerer forretningsudvalget sig med ny formand 

gældende for resten af valgperioden, således at ny formand sidder resten af formandsperioden ud, 

og evt. nyt forretningsudvalgsmedlem sidder i en reduceret periode. 

 

Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over 

generalforsamlingen og forretningsudvalgsmøder. Foreningen forpligtes ved underskrifter af 

formanden og et forretningsudvalgsmedlem. Ved større økonomiske forpligtigelser for vejlauget 

skal mindst 3 forretningsudvalgsmedlemmer underskrive. 

 

Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst tre forretningsudvalgsmedlemmer er til 

stede. 

 

§8. Regnskab. 

Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt 

revisor, som vælges for 1 år ad gangen.  

 

Stk. 2. Der føres foreningsregnskab for vejlaugets indtægter og udgifter. 

 

Stk. 3. Regnskabet skal afsluttes og tilstilles revisor så betids, at revideret regnskab kan udsendes 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

§9. Vejbidrag. 

Stk. 1. Vejbidrag fastsættes årligt med det til enhver tid gældende prisindeks for vej og asfalt for det 

kommende år. Prisindeks forelægges hvert år for generalforsamlingen.  

 

Stk. 2. Vejbidrag opkræves af kommunen.  



 

§10. Økonomi. 

Stk. 1. Forretningsudvalget råder over vejlaugets økonomi i overensstemmelse med 

generalforsamlingens beslutning. 

 

Stk. 2. Kassereren bemyndiges til at foretage ind- og udbetalinger i forbindelse med den daglige 

forretningsgang. 

 

Stk. 3. Hvis et medlem i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygning, samt brug af lastvogne 

og tunge entreprenørmaskiner m.v. belaster vejen, så der opstår skader, er denne forpligtiget til at 

genetablere vejen, så den er i samme stand, som før skadens opståen. 

 

Stk. 4. Ligeledes er forretningsudvalg bemyndiget til at forfølge en vejskade, der er forårsaget af 

tredje mand, i lighed med stk. 3. 

 

§11. Ved salg af ejendom. 

Stk. 1. Andelen af vejlaugets formue følger ejendom, og kan således ikke udbetales. 

 

§12. Vedtægtsændringer. 

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende 

stemmeberettigede på en generalforsamling. 

 

Stk. 2. Såfremt vedtægtsændringen kun får simpelt flertal, kan generalforsamlingen ved simpelt 

flertal bestemme, om forslaget skal genfremsættes på næste ordinære generalforsamling, eller der 

skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Stk. 3. Når samme forslag behandles på efterfølgende generalforsamling, kan vedtægtsændringen 

vedtages eller forkastes med simpelt flertal. 

 

 

Forretningsudvalget bekræfter rigtigheden: 

 

Vedtægtsændring på generalforsamlingen 16. marts 2019 

 

Dirigent:______________________________________________________ 

 

Formand: _____________________________________________________ 

 

Næstformand:__________________________________________________ 

 

Sekretær: _____________________________________________________ 

 

Kasserer: _____________________________________________________ 

 

Forretningsudvalgsmedlem:_______________________________________ 


