
Grundejerforeningens vedtægter foreslås ændret i hhv. §3, punkt 1 og i § 8, punkt 1. Begge er 
nedenfor gengivet med hhv. oprindelig ordlyd og efterfølgende med forslag til ændring: 
 

  § 3. Medlemmer. 

   
Medlemmer   1. Enhver tingbogsført ejer af en parcel med matrikelnummer på følgende veje og/eller 

adresser: 
  Bygmarksvej, Frøtoftevej, Græstoftevej, Havremarksvej, Hedegårds Allé, Lillevang, 

Lyngtoftevej, Midttoftevej, Nordporten, Nordtoftevej, Ragnesminde Allé, Rugmarksvej, 
Rundvangen, Svanedammen, Sydporten, Sydtoftevej, Tværtoftevej, Vesterleds Allé, 
Vesttoftevej, Østtoftevej, Banemarksvej – ulige numre fra nr. 21 -, Hedegrænsen – alle 
numre nord for Park Allé samt lige numre fra nr. 50 til og med nr. 68 syd for Park Allé -, 
Hvedemarksvej – ulige numre samt nr. 2, nr. 18 til og med nr. 30 -, Park Allé – nordsiden 
fra Sdr. Ringvej til og med nr. 338 samt sydsiden nr. 341 -, Søndre Ringvej – lige numre fra 
nr. 44 til Park Allé -, Østervang – undtagen Børnehaven Vesterled -,  

  samt de til en hver tid efterfølgende udstykninger i ovennævnte område, er ved tinglyst 
servitut forpligtet til at være medlem af foreningen. 

 

Forslag til ny tekst: 
  § 3. Medlemmer. 

   
Medlemmer   1. Enhver tingbogsført ejer af en parcel med matrikelnummer på følgende veje og/eller 

adresser: 
  Bromarksvej, Bygmarksvej, Frøtoftevej, Græstoftevej, Havremarksvej, Hedegårds Allé, 

Hederavej, Hvedemarksvej, Lillevang, Lyngtoftevej, Midttoftevej, Nordporten, 
Nordtoftevej, Plovmarksvej, Ragnesminde Allé, Rugmarksvej, Rundvangen, Svanedammen, 
Sydporten, Sydtoftevej, Sædemarksvej, Tværtoftevej, Vesterleds Allé, Vesttoftevej, 
Østtoftevej, Banemarksvej – ulige numre, Hedegrænsen – alle numre nord for Park Allé 
samt lige numre fra nr. 50 til og med nr. 68 syd for Park Allé -, Park Allé – nordsiden fra 
Sdr. Ringvej til og med nr. 338 samt sydsiden nr. 341 -, Søndre Ringvej – lige numre fra nr. 
44 til Park Allé -, Østervang – undtagen Børnehaven Vesterled -,  

  samt de til en hver tid efterfølgende udstykninger i ovennævnte område, er ved tinglyst 
servitut forpligtet til at være medlem af foreningen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  § 8. Bestyrelsen. 

   
Sammensætning   1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer: 
    
                1 formand 
   1 næstformand 
   1 kasserer 
   1 sekretær 
   1 repræsentant, som er formand for Ordensudvalget. 

 

Forslag til ny tekst: 
  § 8. Bestyrelsen. 

   
Sammensætning   1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer: 
    
                1 formand 
   1 næstformand 
   1 kasserer 
   1 sekretær 
   1 repræsentant, som er formand for Ordensudvalget. 

 
Tidsbegrænset 

udvidelse  

 I forbindelse med fusion af grundejerforeningerne Vesterled Grunderejerforening og Hedera 
Grundejerforening pr. den 01.01.2014 udvides bestyrelsen med 1 medlem for en 2-årig 
periode, som udpeges af den afgående bestyrelse i Hedera Grundejerforening. Den 
ekstraordinære bestyrelsespost bortfalder automatisk ved den ordinære generalforsamling i 
2016, hvorefter bestyrelsen igen består af 5 medlemmer som anført i vedtægterne. 
 

 


