
Vedtægter 
 
Bestyrelsen foreslår følgende præciseringer/ændringer i gældende vedtægter, jf. hjemmesiden: 
 
4.1 Berettigede til medlemskab af foreningen er de til enhver tid værende ejere af parceller, der 
er udstykket af matr.nr. 1h og 1gg Gammel Køgegård Hovedgård. Undtaget herfor er arealet 
med tidligere vandrehjem, hvor der etableres nyt boligområde efter separat lokalplan. 
(tilføjelse). 
 
6.3 For hver parcel, der er medlem af foreningen, betales et årligt kontingent forud til 
foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet betales via Netbank til foreningens 
kontonummereller via mobilepay. somBetalingsanvisning fremgår af foreningens 
hjemmeside ogmeddeles endvideresamtidigt med indkaldelse til Generalforsamling. alternativt 
betales kontant til foreningens kasserer. 
 
6.4 Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling, gældende for 
detefterfølgende år. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens konto. 
 
9.2 Hver ejendom har 1 stemme. Kun medlemmer har stemmeret. 
Betalingsfrist for kontingent i året for afholdelse af generalforsamlingen - til sikring af 
stemmeret ved generalforsamlingen - er senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen. 
 

 
Kontingent til Nørremarkens Grundejerforening 2023 
 
Vi håber du også i år vil støtte grundejerforeningens arbejde og de mange aktiviteter i 
Nørremarken,der yder støtte fra grundejerforeningen i 2023. 
 
Kontingent for 2023 er igen kun 100 kr. 
 
Beløbet bedes indbetalt senest den 14. marts 2023 på én af følgende to måder: 
 

 Via MobilePay 62143 
 Via foreningens konto 1551 10045142 

 
Rettidig indbetaling sikrer stemmeberettigelse på generalforsamlingen. 
 
NB!!  
Når du betaler, så husk inden du sender beløbet at skrive vejnavn og husnummer, så det 
medfølger betalingen (ikke dit navn). Ellers kan vi ikke se at betalingen kommer fra dig. 
 

 I MobilePay findes et felt med ”Tilføj kommentar” lige over feltet, som oplyser hvilket kort 
du betaler med. Skriv dit vejnavn og husnummer der. 

 
 Ved bankoverførsel vil der være et felt, som er lidt forskellig fra bank til bank, men som 

måske hedder ”Besked til modtager”. Skriv dit vejnavn og husnummer der. 
 
Vi takker for støtten.  
 
På grundejerforeningens vegne 
Niels Tejlgaard 
 
Note i medfør af Databeskyttelsesforordningen (GDRP-regler): 
 
Nørremarkens Grundejerforening registrerer vedrørende alle betalende medlemmer følgende informationer: 
postadresse, e-mail, adresse, oplysninger som fremsendes af pengeinstitutter til betalingsmodtagere (typisk navn og 
stillingsbetegnelse). Dataansvarlig for oplysningerne er foreningens kasserer (kontaktoplysninger på foreningens 
hjemmeside). Oplysningerne må kun videregives til medlemmer af foreningen, som har behov for dem til foreningens 
formål, eksempelvis om foreningens arrangementer eller opfordringer til indbetaling af kontigent. Dog vil navn, 
postadresse og e-mail adresse på foreningens bestyrelsesmedlemmer, supleanter, revisorer og revisorsuppleant fremgå 
af foreningens hjemmeside. 


