
 
 
 

 
  Side 1 af 1 

 REGELSÆT for SGFS (formandsgruppen) 
 

§1. Sammenslutningens navn og hjemsted  

Sammenslutningens navn er SGFS Sammensluningen af Grundejerforeninger ved Følle Strand. Hjemstedet er 

den til enhver tid værende formand, FølleStrand, 8410 Rønde, Syddjurs Kommune – se §5. 

§2. Sammenslutningens formål. 

 Sammenslutningens formål er, at 

 - virke til fremme af kontakten med myndigheder, herunder specielt mellem Syddjurs kommune og medlems-

foreningerne.  

- virke til fremme af sager af fælles interesse, og varetage medlemmernes interesser og rettigheder.  

- virke til fremme af kommunikation mellem tilsluttede grundejerforeninger og i det omfang 2 eller flere øn-

sker at slå sig sammen til én medlemsforening at medvirke hertil. 

- at medvirke  til at bevare det rekreative, grønne miljø i området, herunder store og små uregulerede områ-

der.  

§ 3. Medlemmerne  

 Som medlem i sammenslutningen kan optages enhver grundejerforening og ethvert ejerlaug ved Følle Strand 

indenfor Syddjurs kommune i områder med sommerhusstatus. 

§4. Møder  

Fællesmødet er sammenslutningens højeste myndighed. 

Det ordinære Fællesmøde afholdes hvert år  lørdagen før sct. Hans. 

Formændene i de enkelte grundejerforeninger indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Hver formand 

kan medtage et bestyrelsesmedlem. Ved medlemsforeningens formands forfald kan et andet bestyrelsesmed-

lem repræsentere medlemsforeningen. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, samt oplysning om hvilke 

medlemsforeninger, der fungerer som bestyrelse det kommende år, og punkter for, hvad der er hændt i årets 

løb. 

Fællesmødet afholdes på eller i nærheden af foreningens hjemsted. 

§5.  Bestyrelsen  

Sammenslutningens bestyrelse består af formændene for de enkelte medlemsforeninger. 

Sammenslutningens anliggender varetages for 1 år ad gangen af en medlemsforenings formand (FM), der ud-

vælges på skift blandt medlemsforeningerne i.h.t. nedenstående liste. Samtidig vælges en næstformand/ sekre-

tær NF/SEKR.), som følgende år er formand i sammenslutningen. 

 

 FORMANDSSKAB                                                                           NF/SEKR   FM 

Blombjerggård Grundejerforening 2011 - 2012 

Blombjergparken Grundejerforening 2012 - 2013 

Følle Strand Grundejerforening 2013 - 2014 

Følle Vig  Grundejerforening 2014 - 2015 

Følletoften Grundejerforening 2015 - 2016 

Lindeparken Grundejerforening  2016 - 2017 

Poppelvej Grundejerforening 2017 - 2018 

Rytterparken Grundejerforening 2018 - 2019 

Røndegaard Grundejerforening  2019 - 2020 

Stenhøjparken Grundejerforening 2010 - 2011 

Strandhøjgård Grundejerforening 2020 - 2021 

 

§6. Kontingent/økonomi  

Småomkostninger til porto og lignende afholdes af den forening, der har formandskabet, og der opkræves der-

for ikke egentlig kontingent. Vedtages omkostninger, der ligger ud over hvad der med rimelighed kan pålæg-

ges en medlemsforening deles denne omkostning ligeligt mellem medlemsforeningerne. 

Regelsættet er vedtaget på fællesmødet lørdag den 12 juni 2011.  


