LOVE
for
Østre Lagunevejs Vejlaug
1. Vejlaugets formål er vedligeholdelse af Østre Lagunevej og dertil knyttede interesser.
2. Såvel nuværende som fremtidige ejere af bebyggede og/eller ubebyggede grunde på ØSTRE
LAGUNEVEJ er ifølge servitut på ejendommene medlemmer af VEJLAUGET, idet hver ejer, uanset
om hans grund måtte omfatte mere end et matrikelnummer, kun har en stemme. Grundejeren kan
med fuldmagt overgive sin stemmeret forud for enhver årlig eller ekstraordinær generalforsamling.
3. Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og skal indbetales til kassereren
inden 30. September i samme regmskabsår. Ikke indbetalt kontingent vil blive opkrævet med
påløbne omkostninger.
4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni, juli eller august og indkaldes med mindst 8
dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle Vejlaugets
anliggender og er beslutningsdygtig, uanset de mødte medlemmers antal. Afstemning afgøres ved
almindeligt stemmeflertal.
5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, når mindst 1/3 af
medlemmerne ønsker det, med skriftlig varsel til medlemmernes sidst kendte adresse i Vejlauget.
6. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen af
generalforsamlingen og afgår på skift. Formanden afgår de lige år, kassereren de ulige år. Endvidere
vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. 1 revisor vælges for 1 år ad gangen. 1 suppleant
vælges for 1 år ad gangen som revisor eller bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælger selv sin
sekretær. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed gør
formandens stemme udslaget.
7. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår forelægges på den ordinære
generalforsamling, underskrevet af revisor og bestyrelse.
8. Hver grundejer har pligt til at holde vejrabat og hegn mod vejen ud for sin ejendom i pæn stand,
således at det ikke bliver til gene for almindelig færdsel, ligesom vejens udseende ikke må
forringes. I henhold til tinglyst deklaration 64856 af 12 december 1935, må der ud til Lagunevej kun
anvendes levende hegn. Vejen må ikke benyttes som oplagsplads. Under eventuelt byggeri må
dette dog finde sted, men skal så snart byggeriet er færdigt (eller arbejdet standses for længere tid)
omgående fjernes fra vejen.
9. Henkastning af køkkenaffald samt skrammel og lignende, for enden af Lagunevej (rundkørslen) er
strengt forbudt.
10. Det henstilles til medlemmerne i egen interesse at overholde disse love.

