
SaMillerISIUtningen af SOMMerhusgrundejerforeninger på Hoimswit 

Vedtægter for 
 

SAMMENSLUTNINGEN AF 

SOMMERHUSGRUNDEJERFORENINGER 

PÅ HOLMSLAND KLIT 

§ 1 Navn og formål 

1.1 Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, 
herefter kaldet "Sammenslutningen", er paraplyorganisation for de tilsluttede som-
merhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit. Sammenslutningen varetager grund-
ejernes fælles interesser og orienterer medlemsforeningerne herom via Sammen-
slutningens hjemmeside og ved mail til grundejerforeningernes formænd. Sammen-
slutning har cvr. nr. 39451174 og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

I 

1.2 Det er Sammenslutningens opgave at søge at medvirke til at præge udvik-
lingen i sommerhusområderne på Holmsland Klit med vægt på følgende områder: 

• bevarelse af områderne som rekreative fritidsområder 
• bevarelse af områdets natur egenart, miljø og sikre bæredygtighed 
• bevarelse af bestående fredede arealer 
• overholdelse af lokalplaner og deklarationer med særligt hensyn til farver, 

hegning, bygninger, skiltning, belægninger og beplantning 
• varetage samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune for sikring af et 

højt serviceniveau 
• varetage grundejerforeningernes og grundejernes interesser overfor offent-

lige myndigheder og instanser og andre aktører på Klitten 
• arbejde for tvungen medlemspligt i alle grundejerforeninger 

§ 2 Årsmøde 

2.1 Sammenslutningens højeste myndighed er Årsmødet, der afholdes hvert år i 
august måned. På årsmødet redegør forretningsudvalget for sine aktiviteter. Eks-
traordinært årsmøde afholdes, når forretningsudvalget træffer beslutning herom, 
eller når mindst 3 af medlemsforeningerne stiller motiveret forslag herom. 
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2.2 

Årsmødet indkaldes af forretningsudvalget og varsles mindst 3 uger før, på "Sam-
menslutningens" hjemmeside, samt sendes pr. e-mail til de tilsluttede foreningers 
formænd med indkaldelse og dagsorden. Tilmelding til årsmødet skal meddeles for-
retningsudvalget via e-mailadressen: sam.grund.holmsland@gmail.com med oplys-
ning om navn(e), den tilsluttede foreningsnavn, senest 8 dage før årsmødets afhol-
delse. 

På årsmødet deltager hver tilsluttet forening med indtil 2 repræsentanter (inkl, evt. 
medlem af forretningsudvalget). Valgbare til Sammenslutningens forretningsudvalg 
og som suppleant er personer, som valgt til den pågældende medlemsforenings 
bestyrelse. 

 

Forud for årsmødet udsendes via e-mail en skriftlig beretning til alle medlemsfor-
eninger, samt udkast til årsregnskab for det pågældende år. 

2.3 Dagsorden for årsmødet: 

1 Velkomst ved formanden 
2 Valg af dirigent og referent 
3 Forretningsudvalgets beretning 
4 Fremlæggelse af regnskab og budget 
5 Fastsættelse af kontingent 
6 Indkomne forslag 
7 Valg til forretningsudvalget 
8 Valg af suppleanter 
9 Valg af revisor 
10 Eventuelt 

2.4 Indkomne forslag til behandling under pkt. 6 skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres derefter 
på Sammenslutningens hjemmeside og udsendes pr. e-mail til samtlige formænd af 
medlemsforeningerne. 

2.5 Alle beslutninger på årsmødet sker ved skriftlig afstemning, med mindre 
dirigenten eller de fremmødte medlemmer bestemmer andet. Alle afgørelser træf-
fes ved almindelig stemmeflerhed. Hver medlemsforening har en stemme. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. 
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2.6 Referat fra årsmødet underskrives af referenten og dirigenten. Referatet er 
kun gyldigt med formandens, dirigentens og referentens skriftlige godkendelse og 
offentliggøres herefter sammen med det reviderede regnskab på "Sammenslutnin-
gens" hjemmeside senest 1. oktober. 

§ 3 Forretningsudvalget 

3.1 Årsmødet vælger et forretningsudvalg, bestående af 5 medlemmer. Valg 
sker for 2 år ad gangen, idet der i lige år vælges 2 medlemmer, mens der i ulige år 
sker valg af 3 medlemmer. Derudover vælges op til 2 suppleanter for et år - en 
første og en anden suppleant Valgbare til Forretningsudvalget er alle bestyrelses-
medlemmer i medlemsforeningerne. Forretningsudvalget konstituerer efterfølgende 
sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 

  

 

3.2 Der vælges en revisor for et år ad gangen. 

3.3 Forretningsudvalget kan holde møde fysisk, elektronisk eller telefonisk. 
Formanden fastsætter et møde, såfremt han/hun eller et medlem af udvalget øn-
sker det. I disse møder deltager suppleanterne - dog uden stemmeret. 

3.4 Udtræder et medlem af forretningsudvalget i utide indtræder første supple-
anten i dennes sted. Udtræder der yderligere et medlem af forretningsudvalget ind-
træder anden suppleanten. Udtræder yderligere et medlem af forretningsudvalget 
omfordeler de øvrige medlemmer opgaverne i forretningsudvalget indtil valg af nyt 
medlem kan finde sted på næstkommende årsmøde. 

§ 4 Økonomi 

4.1 Alle tilsluttede grundejerforeninger betaler til Sammenslutningen et kontin-
gent, der hvert år på årsmødet fastsættes for det kommende år. Kontingentet gra-
dueres efter foreningernes medlemstal. 

4.2 Kassereren fører Sammenslutningens regnskab og er ansvarlig for Sam-
menslutningens midler. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli året efter. Det 
reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til og dagsorden for års-
mødet. Kassereren fører samtidig Sammenslutningens medlemsliste. 
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4.3 Tegningsregler. Foreningen tegnes af det samlede forretningsudvalg, som 
kan meddele fuldmagt til kassereren, at denne alene kan foretage betalinger fra 
Sammenslutningens bankkonti via netbank. Forretningsudvalget kan tillige meddele 
prokura. 

§ 5 Vedtægtsændringer og Sammenslutningens ophævelse 

5.1 Ophævelse af Sammenslutningens og ændring i vedtægterne kan besluttes 
på et årsmøde, såfremt der i forbindelse med indkaldelsen er givet meddelelse om, 
at sagen er optaget på dagsordenen og ønskes behandlet på mødet. Til ophævelse 
og vedtægtsændringer kræves 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stem-
mer. 

5.2 I tilfælde af beslutning om Sammenslutningens ophævelse træffes samtidig 
ved simpel stemmeflerhed beslutning om, hvorledes Sammenslutningens midler 
skal anvendes. Såfremt det vedtages at bortgive Sammenslutningens formue, kan 
dette alene ske som gave til en forening eller en sammenslutning, som har et god-
gørende formål indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune, eller hvis interesser er 
sammenfaldende med Sammenslutningens. 

5.3 Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet d. 27 aug. 2022 og træder i ste-

 

det for vedtægterne af 28. august 2021. 

Haur 2y g2022

 

I 

 r 
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