
 

 
 
§ 1  
Foreningens navn er: Sdr. Klegod Drænforening af 1983  
 
 
§ 2  
Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse og spuling af de dræn der er tilknyttet Sdr. Klegod 
Drænforening af 1983. Opkrævning til dækning heraf, opkræves hos foreningens grundejere jf. den tinglyste 
pligt. Foreningens kontingent fastsættes pr. grund for et eller flere år af gangen. Sdr. Klegod Drænforening af 
1983 administreres fremadrettet af Sdr. Klegod Grundejerforening, og Arbejdsudvalget nedlægges. 
 
 
§ 3  
Medlemmer af foreningen er grundejere, med følgende matrikelnumre – jf. tinglyst pligt:  
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,6a
e,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. Dræning og vedligehold er tinglyst på matriklerne.  

 
Det påhviler ovenstående grundejere, at der ikke er beplantning eller opføres bygværker nærmere end 2 m fra 
drænledningens midte jfr. Vandløbslovens §101. 
Det påhviler ejerne af de matrikler, hvor rensebrøndene findes, at de er let tilgængelige for de årlige spulinger. 
 
§ 4  
Da administration af spuling og opkrævning fremadrettet forestås af Sdr. Klegod Grundejerforening, så er 
arbejdsudvalget nedlagt. I Sdr. Klegod Grundejerforening skal der være udpeget en tilsynsansvarlig for Sdr. 
Klegod Drænforening af 1983, der koordinerer det nødvendige vedligehold af drænsystemet, så Sdr. Klegod 
Drænforenings vedtægter overholdes.  
  
  
§ 5  
Regnskabsåret løber uændret fra 1.oktober til 30. september.  
Regnskabet udarbejdes af Sdr. Klegod Grundejerforening, og forelægges til godkendelse på 
Grundejerforeningens årlige Generalforsamling - den første lørdag i november måned. 
 
 
§ 6 
Forslag til emner, der ønskes behandlet, skal fremover sendes til Sdr. Klegod Grundejerforening jf. ovenfor. 
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være Sdr. Klegod Grundejerforening i hænde 
skriftligt seneste 15. oktober.  
 
Såfremt 30% af de stemmeberettigede medlemmer af Sdr. Klegod Drænforening af 1983 ønsker afholdt 
ekstraordinært møde – herunder vedtægtsændringer - skal der fremsendes en motiveret begæring herom til Sdr. 
Klegod Grundejerforening, att den dræntilsynsansvarlige. 
 
 
§ 7 
Vedtægterne kan ses på Sdr. Klegod Grundejerforening’ hjemmeside: www.sondreklegod.dk under linket Sdr. 
Klegod Drænforening af 1983. 

Vedtægter godkendt 03. november 2018. 

http://www.sondreklegod.dk/

