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Kontakt 
Har I spørgsmål til, hvad der kan eller skal stå i vedtægterne, kan I kon-
takte: 
 
 
Juridisk konsulent Kirsten Deichmann 
Tlf.: 89 70 13 12, kirsten.deichmann@silkeborg.dk 
 
Juridisk medarbejder Anja Berthelsen 
Tlf.: 30 69 85 21, anja.berthelsen@silkeborg.dk 
 
 
Adresse: 
Organisation og Personale  
Jura og Administration 
Søvej 1 
8600 Silkeborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oprettelse af grundejerforeninger og  
godkendelse af vedtægter efter en lokalplan 
 
 
Oprettelse af en grundejerforening efter lokalplan 
Er der i en lokalplan stillet krav om, at der skal oprettes en grund-
ejerforening, forventer kommunen, at de pågældende udstykkere af 
grunde i området tager initiativ til, at grundejerforeningen bliver 
oprettet.   
 
Selve tidspunktet for oprettelsen af grundejerforeningen afhænger 
af, hvor mange grunde der er solgt og/eller bebygget i lokalplanom-
rådet. Det varierer fra lokalplan til lokalplan. 
Grundejerforeningen skal oprettes på en stiftende generalforsam-
ling.  
 
I de områder, hvor det er kommunen selv, der er udstykker og 
grundsælger, sender kommunen brev ud til grundejerne og indkal-
der til den stiftende generalforsamling. 
 
I områder, hvor det er private personer/firmaer, der er udstykker 
og grundsælger forventer kommunen, at den/de private udstykkere 
selv sørger for oprettelsen af grundejerforeningen.  
 
Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsam-
ling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træf-
fe beslutninger som forening.  
 
 
Vedtægterne for grundejerforeningen 
Når selve beslutningen om at oprette grundejerforeningen er truffet, 
skal grundejerne vedtage vedtægter for grundejerforeningen. 
 
Vedtægterne er grundejerforeningens ”spilleregler”. De bestemmer 
f.eks., hvor mange stemmer hver grundejer har, hvordan der skal 
indkaldes til generalforsamlinger, hvem der kan vælges til bestyrel-
sen osv. Indtil vedtægterne er vedtaget, har foreningen ingen spil-
leregler for sine beslutninger. I den periode er det derfor vigtigt at 
opnå størst mulig enighed om beslutningerne. Beslutninger vil dog 
kunne ændres efterfølgende efter vedtægternes regler, når først 
vedtægterne er kommet på plads.  
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Silkeborg Kommune har lavet en skabelon for vedtægter for 
grundejerforeninger. Den bygger på en standardvedtægt, som er 
lavet af staten. Skabelonen kan findes på kommunens hjemme-
side eller rekvireres hos kommunen. Se under ”Kontakt” på bagsi-
den. 
 
 
Hvordan, hvornår og af hvem skal vedtægterne ved-
tages?  
Vedtægter skal altid vedtages på en generalforsamling, det vil sige 
på et møde, som alle grundejere er blevet indkaldt til med et ri-
meligt varsel. Alle grundejerne skal også med et rimeligt varsel 
have modtaget et udkast til vedtægter eller kommunens ved-
tægtsskabelon, så de har haft en reel mulighed for at forholde sig 
til indholdet. 
 
På den stiftende generalforsamling kan grundejerne måske nå at 
vedtage vedtægter for grundejerforeningen, f.eks. ud fra kommu-
nens vedtægtsskabelon. Men grundejerne kan også beslutte at 
udpege en initiativgruppe, en midlertidig bestyrelse eller en mid-
lertidig formand, som får til opgave at lave et udkast til vedtægter 
og indkalde til en generalforsamling på et senere tidspunkt, hvor 
vedtægterne kan blive vedtaget. 
 
De vedtagne vedtægter bør underskrives af enten dirigenten på 
generalforsamlingen eller af bestyrelsesmedlemmerne (eller begge 
dele). Så er der ingen tvivl om, hvad der er blevet vedtaget. 
 
Når grundejerne har vedtaget vedtægterne, skal der vælges en 
bestyrelse m.v. efter de spilleregler, som fremgår af vedtægterne. 
 
 
Skal kommunens vedtægtsskabelon følges? 
Grundejerforeningen er ikke forpligtet til at følge kommunens ved-
tægtsskabelon til punkt og prikke. Men det er en god idé at tage 
udgangspunkt i den, da reglerne i skabelonen giver svar på de fle-
ste spørgsmål, som i praksis kan opstå i en grundejerforening. Der 
er også nogle forhold, som kommunen lægger vægt på bliver re-
guleret i vedtægterne på den ene eller den anden måde. Og der er 
regler, som kommunen mener, er så vigtige for, at grundejerfor-
eningerne kan fungere på en demokratisk og betryggende måde, 
at de skal medtages med den formulering, der fremgår af skabe-
lonen. Eller i hvert fald en tilsvarende formulering. 
 
 

 
Foreningen er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis for-
eningen overvejer at skrive noget andet – eller mindre – end det, 
som står i skabelonen, og ønsker en forhåndstilkendegivelse af, om 
kommunen vil godkende det. 
 
 
Hvordan, hvornår og af hvem skal vedtægterne god-
kendes?  
Vedtægterne skal efter lokalplanen godkendes af kommunen. Ved-
tægterne kan enten blive godkendt inden vedtagelsen på general-
forsamlingen (forhåndsgodkendelse) eller efter vedtagelsen.  
 
 
Det anbefales, at vedtægterne forhåndsgodkendes hos kom-
munen inden generalforsamlingen, hvis vedtægterne fraviger 
skabelonen. Så risikerer foreningen ikke at skulle afholde en gene-
ralforsamling mere, fordi kommunen stiller krav om ændringer i de 
vedtægter, som foreningen netop har vedtaget på generalforsam-
lingen. 
 
 
Godkendelsespåtegning 
Når vedtægterne er godkendt af både generalforsamlingen og 
kommunen, laver kommunen en godkendelsespåtegning på de ori-
ginale vedtægter med dirigentens eller bestyrelsens underskrifter. 
Det vil sige, at kommunen noterer på originalen, at det er netop 
dén udgave, som er blevet godkendt af kommunen. 
 
 
Ændringer af godkendte vedtægter 
De fleste ændringer af/i vedtægter skyldes et ønske fra grundejer-
foreningen selv. Men det kan også skyldes, at kommunen stiller 
krav om sammenlægning af én eller flere foreninger. 
 
 
Ændringer af godkendte vedtægter skal godkendes af kommunen. 
Det sker ved at indsende de originale ændrede vedtægter med un-
derskrift af bestyrelsen eller dirigenten på generalforsamlingen til 
kommunens godkendelse.  


