
§ 1 
Foreningens navn er: Sdr. Klegod drænforening af 1983 
 
§ 2 
 
Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse og Spuling af 
eksisterende dræn, og sørge for at betaling til dækning heraf opkræves 
hos grundejerne. 
 
§ 3 
 
Medlemmer af foreningen er grundejere, med følgende matrikelnumre: 
6aø.6ba,6bc,6bd,6f,6bh,6bf,6be,6h,6i,6k,6l,6m.6n,6o,6p,6q,6r,6s,6t,6u,
6v,6x,6z,6æ,6ø,6aa,6ab,6ac,6ad,6ag,6ae,6af,6ah,6ai,6ak,6al,6am,6an,
6ao,6ap,6aq,6ar,6as,6au,6av,6ax,6ay,6az,6aæ,76ag,76ah,76ai,76ak, 
76al,,207ad, 207ae, 207ab 
Søgård hovedgård, Holmsland klit. 
 
§ 4 
 
Foreningens kontingent fastsættes pr. grund for et eller flere år af 
gangen 
og opkræves af Ringkøbing-Skjern kommune 
 
§ 5 
 
Foreningens arbejdsudvalg består af 3 medlemmer 2 suppleanter og 1 
revisor 
Valgbar til arbejdsudvalget er alene medlemmer i henhold til § 3. 
Ægtefæller/samlever kan deltage uden stemmeret. Afgår et medlem i 
årets løb indtræder suppleanten. 
Arbejdsudvalget står for vedligeholdelse og spuling af dræn i 
overensstemmelse med den tinglyste afvandingsdeklaration. Større 
reparationsudgifter skal forelægges til godkendelse på det årlige 
arbejdsmøde. 
Arbejdsudvalget drager omsorg for at foreningens midler er anbragt til 
forrentning i et pengeinstitut i Hvide Sande. 
Regninger skal være attesteret af 2 stemmeberettigede 
arbejdsudvalgsmedlemmer. 
 
 

§ 6 
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30 september. 
Regnskabet udarbejdes af Kasseren og underskrives af samtlige 
arbejdsudvalgsmedlemmer, og udsendes sammen med indkaldelsen til 
ordinært arbejdsmøde tillige med kontoudtog fra banken. 
 
§ 7 
Arbejdsudvalgets medlemmer vælges af og på det ordinære 
arbejdsmøde for 2 år af gangen idet den større eller mindre del afgår 
skiftevis. 
Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
Revisor vælges for 2 år . Genvalg kan finde sted 
Arbejdsudvalget fordeler selv arbejdsopgaverne mellem sig. 
 
§ 8 
Arbejdsudvalget afholder de for arbejdets udførsel nødvendige møder, 
og afgør beslutninger ved alm. stemmeflertal. 
 
§ 9 
Arbejdsmødet er foreningens højeste myndighed. Ordinært 
arbejdsmøde afholdes inden d.15 november. 
Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære arbejdsmøde må være 
udvalget i hænde senest d.15 oktober og være skriftlig fremsat og 
motiveret 
Ekstraordinært arbejdsmøde afholdes såfremt arbejdsudvalget beslutter 
dette, eller såfremt 30 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig 
til 
udvalget fremsender en motiveret begæring herom. 
Ethvert arbejdsmøde indkaldes pr e.mail med mindst 14 dages varsel 
og afholdes i Hvide Sande. Dagsordenen kan også ses på 
Grundejerforeningens hjemmeside WWW.sondreklegod.dk under linket 
sdr klegod drænforening af 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dagsorden for det ordinære arbejdsmøde skal mindst indeholde 
følgende                                                                             
1. Valg af dirigent 
2. Udvalget aflægger beretning                     
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse 
4. Valg af medlemmer til udvalget og 2 suppleanter 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Evt. 
På arbejdsmødet afgøres de forelagte sager med simpel stemmeflertal. 
På arbejdsmødet har hvert medlem 1 stemme pr grund 
Såfremt 1 eller flere grunde ejes af flere personer i fællesskab gives 
kun 1 stemme pr grund. 
Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. 
 
Således vedtaget på det stiftende arbejdsmøde: 
 
                         d. 20/4 2000 
 
Randi Bach Inger Hjelmsted Niels Erik Nielsen 
 
Ændringer vedtaget på det ordinære arbejdsmøde 3/11 2012 
 
Ændringer vedtaget på det ordinære arbejdsmøde 5/11 2016 
Tilføjet til § 5: 1 revisor 
Tilføjet til § 7:Revisor vælges for 2 år . Genvalg kan finde sted 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

                                     

                                                                     

                                                                    

 

                          

                        


