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Vejledning til brug i grundejerforeningerne ved ændring af vedtægter. 
 
 
Emnet her har været drøftet flere gange i sammenslutningens bestyrelse i de sidste  
Ca. 2 år. 
Det så let ud, blot at tage en nyrenoveret vedtægt fra en medlemsforening og lægge 
ud til fri afbenyttelse af andre foreninger, der stod for at skulle have deres vedtægter 
ændret og gjort tidssvarende til at kunne løse tidens og helst også nogle af fremtidens 
problemer. 
 
Ved arbejdet stod det hurtigt klart for bestyrelsen, at opgaven ikke kunne klares med  
en modelvedtægt, idet der var vidt forskellige behov og ønsker i den enkelte forening. 
 
Derfor denne løsning.  
 
Vi har taget en såkaldt normalvedtægt fra ”Foreningshåndbogen” og lagt ud til fri 
afbenyttelse. 
Deri kan man få inspiration til udformningen af egen vedtægt og §§., men den kræver 
altså en identificering til den enkelte forening for at kunne løse sin opgave, nemlig at 
blive  et godt redskab for foreningen i kommende tid med højde for kommende 
opgaver 
 
 
Det anbefales så, at man henter følgende bøger, der findes på Biblioteket og hos  
bestyrelsen i Sammenslutningen. Vi har et sæt af bøgerne til  udlån. 
 
 



 
 
 

l) Foreningshåndbogen af Lars Løkke Rasmussen og Martin Vith. 
2. udgave l. oplag fra 2006. (ISBN nr. 978-87-7848-896-1) 
Kan købes i Kommuneinformation for kr. 87,25  (Pris/jan.2009). 
Den indeholder også en Cd med bl. a. normalvedtægten. 

         
2) Bogen  ”Foreningsbestyrelsen”  - Opgaver og Ansvar af 
      Robert Eggersen, l. oplag fra 1996 (ISBN 87-984120-3-5) 
                                                                                                           
     kan købes i forlaget  for kr. 198,00 (jan 2009 pris). 
     Bogen omhandler foreningens bestyrelse og kan give  
     løsningen på flere problemstillinger. 

 
 

3)  Bogen ”Foreningsledelse” også af Robert Eggersen, 
     Bogen omhandler ”Generalforsamlingen”  før, under, og    

                 efter.  
                 Kan købes i forlaget for kr. 89,00 (jan 2009 pris). 
 
 
                Kommuneinformation har tlf. nr. 33 11 38 00. 
                Robert Eggersen.s Forlag har tlf. 64 48 14 25. 
 
 
Med disse 3 bøger har man mulighed for at nå ind til de fleste af problemerne  
med dette arbejde, men specifikke situationer kan kræve, at man retter henvendelse 
til vores Advokat, der kan nås gennem Sammenslutningen.  
 
 
 
 
Udskrevet januar 2009. 
 
 
Egon Jørgensen 
Formand.  
 


