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s1 .
Foreningens nayn cn

crrrirFforcdngen BILDSO PLANTAGEGRUNDE.
Foreningen omfattcr samtlige ejere og lejere af parceller, der er udstykket af

ejendommen matr.- nr- 3 4 8 f og 8 k af Bildso by, Kirke Stiltinge sogn.
Foreningens hicnst€d er Kirke Stillinge sogn, under hvis jurisdiktioriden i en-

hver henseende hscr-

$ 2 .
Foreningens fomtl cr at overtage og administrere de til ovenn&vnte omride

tilhorende tilkerselsrcje qg fallesarealer, herunder vedligeholdelse og renholdelse
af navnte arealer.

I ovrigt alholdcr forcoingen de arealerne pihvilendeudgifter. Herudover er det
foreningens fo@fares grundejerinteresser i et sedant

Grundejerforcningeo er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler,
der skal anvendes til rcaliscring af foreningens formil, hirunder fastsatte n@rme-
re regler for, hvorledcs mdlemmerne skal betale bidrag-

. Foreningens bestj/rebc skal vere berettiget til at udfarige et ordensreglement,
der skal forelagges og vcdtages pi en generalforsamling. o-rdensreglementet tre-
der i kraft pi det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

s3.
Medlem af foreningen cr enhver parcelkober af eller lejer af forannavnte matr.

nr. Medlemsskab er pligtig i h.t. sksde eller lejekontrakt.
Medlemsskab indtrader ved erhvervelse af en af de forannevnte parceller.
Nir et medlem overdrager sin parcel eller pi anden mide ophorer at vare ejer

eller lejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophort at vaie medlem af fore-
ningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtrader i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor
foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hifte ioieventuelle re-
stance^r overfor foreningen, indtil den nye ejer har beri$iget restancerne og over-
taget forpligtelserne.

Bide den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen
ved denn-es kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers
navn, stilling og bopal samt om parcellens vej- og matr. nr.

s4.
Foreningens medlemmer hefter ikke i forhold til trediemand solidarisk for

foreningens forpligtelser.
I forholdet til foreningen hafter medlemmerne pro rare.
I avrigt betaler hvert medlem for hver parcel, han ejer, et irllgt kontingent.til

foreningens administration.og ovrige udgifter at erlaggg forud til de pa glneral-
forsamling-en vedtagene tidbr. Det irlige kontingent fastsattes af geneiaiforsam-
lingen. Indbetaling af kdntingent skal ske til foreningens kasserei eller andet af
grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end I mined i restance til foreningen, kan det pigaldende
belob inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er giveimedlemmerne-en skrift-
lig pimindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
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Er restancen ikke indbetalt senest 8 dagthcngeneralforsamling, fortabes ret-

ten til at deltage i denne generalforsamlint mt valgbarhed.

ss.
Generatron-3a.

Generalforsamlingen er foreningens lic*p myndighed og fatter beslutning
ved simpel itemmeflerhed, for si vidt anfu ftte udtrykkeligt er bestemt.

05.
ordinar generalforsamling afholdes hccrt er i juni eller juli mined. Den ind-

kaldes af beityrelsen med 14 dages varrdYodskriftlig meddelelse til hvert enkelt

medlem undei den i medlemsprotokolkn |rrfite adresse. Dagsordenen, der fast-

sattes af bestyrelsen, skal mcddeles ffi cotclt medlem med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne snskcs bchandlet pi den ordinare generalfor-

samling, skal vere bestyrelsen i han&sdden l. juni.

sagei, oer ikke er optaget pi dagsordea4 kan ikke srettes under afstemning.

Pi hver ordinar generalforsamling skal fdgrnde punkter behandles:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forlsbne ir.
3. Aflaggelse af regnskab, underskrevct af bestyrelsen og revisor.

4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fastscttelse af kontingent.
6. Valg af formand for bestyrelsen-
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suPpleant.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Under Eventuelt kan der ikke settes forslag under afstemning.

$ 7 .
Ekstraordinar generalforsamling, der indkaldes pi samme mide og med sam-

me frist som den ordinare, afholdes si oftc som bestyrelsen finder det nodvendigt,

eller efter at mindst 15 af foreningens mcdlemmer" der ikke er i restance til fore-

ningen, til bestyrelsen indgiver skriftligt motiveret begrcring med angivelse af

dagiorden for den ekstraordinere generalforsamling. Nar sidan begaring er ind-

givit til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter dennes

modtagelse.

$r .
Generalforsamlingen valger en dirigent, der pi generalforsamlingen afgor alle

tvivlssporgsmil vedrorende sagernes behandling og stemmeafgivelse.
--Hvert medlem har I stemme for hver parcel.-Dirigenten 

fastsatter de n&rmere regler for afstemning. Sifremt mindst I med-

lem kriver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan ske

ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem-
over det pi generilforsamlingen passerede fsres en protokol, der underskrives

af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
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$e .
Bestyrelsen bcstir af 3 medlemmer, der valges siledes at hver vej er reprasente-

ret. Formanden vclgcs direkte af generalforsamlingen. Valget gelder for I ir
af gangen. Genvalg kan finde sted, dog hojst 5 ir. Det skal tilstrabes at bestyxelsen
ikke udtrader sanmc flr.

Suppleant samt rtvfutr valges for I ir af gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er ulm€t, men alle direkte udlcg refunderes efter regning.

s 10.
Bestyrelsen har ansyaret for foreningens virksomhed, ogvedligeholdelse affal-

lesareal, veje, sticr og ligpende og varetager foreningens formil og interesser.
Bestyrelsen afholdcr mode som det skonnes nodvendigt.
Bestyrelsens beslutdng treffes ved stemmeflerhed.

$u.
Foreningen tegpes ovcrfor trediemand af formanden samt I medlem af besty-

relsen.

Revisor og regnshab.

Generalforsamlingen vclger I regnskabskyndig revisor. Genvalg kan finde
sted.

Foreningens regnskabelr er l. maj - 30. april. Regnskabet skal tilstilles reviso-
ren senest 15. maj og skal af denne vare revideret si bctids, at en ekstrakt med re-
visionspitegning udsendcs til medlernmerne samtidig med indkaldelse til gene-
ralforsamlingen.

s 13.
Medlemmernes indbetalinger foretages til kasseren, der si indsetter forenin-

gens midler i bank, sparekasse eller pi girokonto i foreningens navn.
Bestyrelsen giver kassereren eller andre fuldmagt til foreningens konti.

Forinden enhver bebyggelse pibegyndes, er parcelejerne til at fi
i forenins med

dr

vSre at omredets karakter afplan-
tage ikke vasentlig endres ved unodig faldning, indhegning el. lig., jvf. den ved-
heftede deklaration.

idet
[m
at sl

$ 15.
Foreningens oplosning kan kun hnde sted efter forslag fra bestyrelsen eller

halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedta6s-
andringer galdende regler. Forslaget skal indeholde bcstemmelser om anvendel-
se af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke oploses uden samtykke fra
Slagelse kommunalbestyrelse.

$ 14.
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Slagelse, den 17. oktober 1978.

Niels Hansen Tommy Engel.Soensen Arnt Ense

E. Becker Rmanssen.

Slagelse, den 2. november 1967.

BYGNINGSINSPEKTOR I STILLINGE KOMMUNE

Hr. landinspektor P. Toft Jensen
Schweizerplads
4200 Slagelse.

Ved bygningsrAdets mode den l. ds. behandledes Deres andragende om tilla-
delse til udstykning af ejendommen matr. nr. 3 d, 8 f og 8 k, Bildss by, Kirke Stil-
lingq sogn, tilhsrende hofiagermester J. Bech, Brorupgirden. Udstykningsfor-
slaget kan godkendes pi betingelse af
at de tre private fallesveje til omrtdet udlagges i 8 meters bredde og anlagges med
mindst 5 meter bred ksrebane i overensstemmelse med kravene i kommunens vei-
vedtagl.

Tidspunktet for anlag af vejene aftales nermere,

a/ der ved de private vejes tilslutning til den offentlige bivej tinglyses sadvanlig
oversigtsdeklaration for et l5 x 60 m areal udmilt langs korebanekanterne,

at alle parceller forsynes med vandvarksvand inden udstykning finder sted. Even-
tulle eksisterende drikkevandsbrsnde pl arealet skal straks slojfes,

at der pa ejendommen tinglyses servitut om pligt til at indtrade i en grundejer-
fdrening, der skal pitage sig ren- og vedligeholdelse afveje, stier, felles forstrands-
areal m.v.

Servitutten, hvortil udkast skal fremsendes til godkendelse, skal endvidere inde-
holde bestemmelser, der sikrer at omredets karakter af plantage ikke vesentlig
andres.

at der i den pi ejendommen tinglyste deklaration optages bestemmelser om brug
udelukkende afjordfarverne eller sort eller hvid, samt om at soklerne udfores
sorte, asfalterede eller tjarede eller i facadernes materialer. Blanke eller reflek-
rende tagmaterialer mi ikke anvendes.

Pl Sti[inge bygningsrlds vegne
Verner Lyst.

5)

e



Kopi af deklaration fra 1970. Deklarationen er ikke tinglyst pl nogen udstykkede
parceller, men kravet i-h-t. udstykningstilladelse af 2. november 196j.

DEKLARATION
Undertegnede hofcgcrmester Bech, Brorupgaard, der er ejer af matr. nr. 3 d, 8 f

og 8 k, af Bildso by, Kr- Stillinge sogn, pilegger hermed for mig og eftrfolgende
ejere af ejendonlmen ogparceller, der er udstykket herfra, forpligtelse til at over-
holde folgende bestcmmdscr:

1.
Udstykningens omfatrg.

Udstykningen af matr- nr. 3 d, 8 f og 8 k skal ske i overensstemmelse med ved-
haftede udstykningsplen

Ingen pprceller mi ydcrligere udstykkes, dog at mindre skelforandringer kan
finde sted.

2.
Veje og fellesarealer.

Veje og vendepladscr skal udlegges i overensstemmelse med den vedhaftede
udstykningsplan og skal uanset arealernes matrikulare tilhsrsforhold stedse ud-
garc et fellesareal for samtlige af udstykningsplanen omfattede parceller.

Det samme skal grclde for det pi udstykningsplanen viste falles forstrands-
areal. Arealet skal kunne bcnyttes som et fellesareal til ophold og badning.

Pe forstrandsarealet mi der ingen sinde foretages bebyggelse eller laves oplag af
nogen art, ligesom campering, teltslagning o. lign. ikke er tilladt, idet arealet
stedse skal henligge som naturgrund.

Parkering pi vejene, vendepladser og det falles forstrandsareal mi ikke finde
sted.

Med forbehold af kommunalbestyrelsens afgsrelsei medfsr af lovgivningen om
private veje bestemmer grundejerforeningen, der skal bekoste og vedligeholde de
bestiende vejanlcg, hvornir og hvordan og i hvilken udstrekning vejene og ven-
depladserne skal anlegges og befestes, idet samtlige parcelejere skal betale en
n&rmere beregnet forholdsmessig del af udgifterne til disses anlaggelse samt til
vedligeholdelse, renholdelsc m.v.

3.

Benyttelse.

Pi parcellen mi kun opfores eet sommerhus med nsdvendigt udhus oggarage
eller carport til beboelse (natophold) for een familie i tidsrummet l. april til 30.
september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekend o. lign.

Grundejerforeningen kan dog tillade, at der pi parcellen opfores en enkelt
gestehytte eller lign.

Pi parcellen mil der ikke drives nogen form for naringsvej (heller ikke pensio-
natwirksomhed) eller laves oplag af nogen art, ligesom der ikke mi anbringes
nogen form for reklamering.

Pi hver bebygget sommerhusparcel skal der indrettes parkeringsplads i garage,
carport eller uden overdakning til mindst 2 biler.
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1.
Bebyggelsens onf4 og placering.

Udnyttelsesgraden mi ikke overstige Ql0, beregnet efter byggelovgivningens
bestemmelser om beregning af udnyttelryrad

Ethvert sommerhus skal holdes mindst 5 m fra naboskel og mindst 5 m fra skel
mod vej.

Garager, udhuse og g@stehytter mii iktc uden grundejerforeningens samtykke
anbringes narmere naboskel og skel mod rej end 3,5 m.

5.
Bebyggelse og doring.

Bygningerne mi ikke opfores med merecod een etage, og hojden fra terran til
den linie, hvor ydervag og tagflade medcs, mi ikke overstige 3 m, ligesom stue-
gulvene ikke mi ligge hojere end l/2 m over eksisterende terranhojde. Tage mA
ikke have en haldning pi mere end 50", ogblanke eller reflekterende tagmateria-
ler samt stritage mi ikke anvendes.

Bygningens ydre del, herunder taget, skal fremtrode i farver, der er dannet af
hvidt, sort eller jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, engelskrodt eller
italienskrodt) eller disse farvers blanding med hvidt eller sort.

Til dore, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan dog ogsi andre farver
anvendes.

Uden tilladelse fra grundejerforeningen mi der ikke til udvendige bygnings-
sider anvendes brugte materialer.

Opstilling af beboelsesvogne, skurvogne o.lign. er ikke tilladt, selv om de om-
bygges.

Som folge af foranstiende bestemmelser mi intet hus opfores, for tegningen
har fiet bygningsmyndighedernes og grundejerforeningens pitegning.

6.
Samtlige parceller skal tilsluttes Kr. stillinge vandvark og eventuelle tidligere

drikkevandsbronde skal straks slojfes.
Sifremt der mitte blive etableret kloakanlag for omridet er samtlige parcel-

ejere pligtige til at tilslutte deres ejendom til dette anlag, og enhver parcelejer er
pligtig til at bidrage forholdsmessigt til etableringen, drift og vedligeholdelse af de
falles anlag. Husinstallation og stikledninger til hovedledningerne betales fuldt
ud af den enkelte parcelejer.

7-.
Da det sivel fra den nuvarende ejers som de enkelte parcelejeres side er en af-

gorende forudsatning, at hele arealet bevares som plantagegrunde, mi der pi par-
cellen ikke opslettes skermende hegn, og parcellens granser mi kun omgives med
dyrehegn eller glat hegnstrid pi stolper, og hojden afdette hegn mA ikke overstige
I l/2 meter.

Ved beplantning afparcellerne er parcelejerne forpligtet til at iagttage de for-
skrifter, pibud eller forbud, som grundejerforeningen matte give til bevaring af
omredet som plaritage.

Grundejerforeningen kan pilegge trefaldning eller beskaring, hvis beplant-
ningen er til ulempe for naboer eller andre.

1
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8.
Grundejerforening.

Samtlige ejere af parceller indenfor det af denne deklaration omfattede omride
er pligtige at vare medlemmer af en grundejerforening, si snart salgeren og Sla-
gblse Storko.mmune har godkendt denne deklaration, idet foreningen, sifremt
ikke alle parceller er solgt pi dette tidspunkt, vil blive en grundejer- lejerforening
med samme rettigheder og forpligtelser for sivel ejere som lejere.

Foreningen skal omgiende lade udarbejde en vedtagt til aflosning afden for
grundlejerforeningen ,,Bildss Planiagegrllnde"gddcnde, hvilken vedtagt ogsi
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

9.

Adkomst m.v.

Grundejerforeningen er pligtig til, uden vederlag herfor, idet dette er indbe-
fattet i parcellernes pris, at tage skode pA de 3 vejarealer og det felles forstrands-
areal, siledes at de fremtidige skatter pA disse arealer betales af foreningen.

10.

Ordensbestemmelser.

Parcellerne skal holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand.
Stojende adfard til ulempe for de omboende er ikke tilladt.
Radio, grammofon, fiernsyn, bAndoptager eller lign. med hojttaler forsynede

apparater samt musikinstrumenter mi kun benyttes indendsrs.
Ud over hunde og katte mi der ikke holdes husdyr pi parcellerne.
Fardsel pi vejene med motordrevet koretojer er alene tilladt, nar dette sker

med egentligt fardselsmcssigt formil.

l l .

Dispensation og pitaleret.

Petaleretten ifolge denne deklaration tilkommer bestyrelsen for grundejerfore-
ningen, hver enkelt parcelejer og Slagelse Kommunalbestyrelse.

Overtrades deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene ikke indenfor
en n&rmere frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er den pitaleberettige-
de berettiget til at lade de nodvendige arbejder udfsre for ejerens regning.

Dispensation fra denne deklaration kan meddeles, nir dispensationen er fore-
nelig med hensynet til opretholdelsen af omridet som plantagegrunde, som er
deklarationens formiil.

Dispensation kan kun meddeles, nAr grundejerforeningens bestyrelse indstiller
dispensation.
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