ORDENSREGLEMENT GRUNDEJERFORENINGEN GADELAND
Gældende fra maj 2016
Nærværende reglement skal efter stadfæstelse på den efter reglementets udfærdigelse
førstkommende generalforsamling i enhver henseende være forpligtende for samtlige medlemmer af
grundejerforeningen. Disse medlemmer forpligtiges til at orientere lejere og andre brugere af
ejendommen om disse regler, jf. vedtægternes § 7.
Der henvises i øvrigt til den tinglyste deklaration af 1968 med hensyn til bebyggelse, benyttelse, hegn,
beplantning, parkeringsforhold og veje.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
§l
Forsømmes grunde i væsentlig grad efter bestyrelsens skøn, er bestyrelsen berettiget til - med 4 ugers
skriftlig varsel til vedkommende grundejere - at lade de fornødne arbejder udføre for de pågældende
grundejers regning og fra dem at opkræve de i denne anledning afholdte udgifter.
§2
Det er kun tilladt at benytte motorklippere og andre støjende maskiner på hverdage mellem kl. 9.00
og kl. 18.00. På søndage og helligdage, 1ste maj samt på grundlovsdag er brugen kun tilladt fra kl.
10.00 til 12.00.
Derudover anmodes man om at tage hensyn til sine naboer, og i særlig grad når vejret indbyder til
udendørsophold.
For entreprenørers virksomhed henvises der til Gribskov Kommunes regler.
§3
Enhver grundejer er i øvrigt pligtig at renholde det udfor vedkommende grundejers parcel beliggende
vejareal, herunder at slå græsset i rabatten og klippe bevoksning, så gående kan færdes uhindret.
§4
Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på vejen. Husdyr må ikke være til gene for de
omkringboende.
§5
I øvrigt påhviler det samtlige medlemmer af grundejerforeningen ved deres adfærd under ophold
indenfor grundejerforeningens område at medvirke til, at der indenfor området kan herske ordnede
og rolige forhold, herunder at man undlader at spille høj musik.
For klager over ”Støj, røg og møg”, følg kommunens vejledning.
§6
Meddelelser til foreningens medlemmer i sæsonen (l. maj til 30. september) lægges så vidt muligt i
feriehusenes postkasser.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ordensreglerne er vedtaget første gang af en generalforsamling den 8/9 1969 og korrigeret og
stadfæstet ved ordinære generalforsamlinger i 1973, 1998, 2002, 2008 samt 2016.
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