
Forslag til behandling på Grundejerforeningen Klokkekildens

ordinære generalforsamling 18.maj 2022.

Der stilles forslag om, at ”Ejerlavet Skovringen” udskilles fra Grundejerforeningen Klokkekilden, 

så det fremover vil fungere som et selvstændigt vejlaug, på samme måde som de resterende vejlaug 

i Grundejerforeningen Klokkekildens område. Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes således, at

nævnte vejlaug samt delformuen og forpligtelser nævnt i vedtægtens § 10 – ”Ejerlavet Skovringen”,

og tilhørende cvr-nummer, herefter vil være et selvstændigt vejlaug.

Der stilles derfor følgende konkrete forslag:

---ooOooo---

Der stilles forslag om, at Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes i 2 foreninger 

således, at det der i vedtægtens § 10 betegnes som ”Ejerlavet Skovringen” udskilles 

til et selvstændigt vejlaug, tillige med den del af foreningens samlede formue der er 

bogført særskilt benævnt ”skovringsfonden”, jf. vedtægtens § 10, tilgår den nye 

forening ”Ejerlauget Skovringen”

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelse til at gennemføre spaltningen.

---ooOooo---

”Ejerlavet Skovringen” vil herefter være vejlaug for de medlemmer, som naturligt tilhører 

Skovringsområdets geografiske område, og som er tinglyst til pantstiftende deklaration af 

17.03.1964 vedr. matr. nr. 11 b m.fl.

Hulvejen, Skovringen, Mosesvinget, Bakkedraget, Vendevej og Vrangebøgvej.

Samtlige grundejere fortsætter som hidtil som medlemmer af Grundejerforeningen Klokkekilden, 

på samme vilkår som resterende medlemmer.



Spaltningsplan for Grundejerforeningen Klokkekilden CVR: 31677858

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Klokkeilden har ved en vedtagelse på generalforsamlingen 18. 

maj. 2022 af generalforsamlingen fået bemyndigelse til at gennemføre spaltningen:

• Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes i to foreninger, således at ”Ejerlavet Skovringen”

udskilles fra Grundejerforeningen Klokkekilden, så det fremover vil fungere som et 

selvstændigt vejlaug/forening.

• Grundejerforeningen Klokkekilden og Ejerlauget Skovringen vil være hjemmehørende i 

Buresø, Egedal Kommune.

• Grundejerforeningen Klokkekilden spaltes således at Den til Grundejerforeningen 

Klokkekilden pr. 01.01.1977 overdragne formue fra ”Ejerlavet Skovringen” benævnes 

Skovringsfonden og forpligtelser nævnt i vedtægtens § 10 – ”Ejerlavet Skovringen”, og 

tilhørende cvr-nummer, herefter vil tilfalde foreningen Ejerlauget Skovringen.

• Grundejerforeningen Klokkekilden vil fremover fungere som hidtil med samme vedtægter, 

dog uden § 10 og § 11, idet der med en vedtagelse samtidig vedtages en vedtægtsændring 

herom.

• De midler der er konteret Grundejerforeningen Klokkekilden, forbliver i 

Grundejerforeningen Klokkekilden.

• CVR nummer 33177461 der førhen har været tilknyttet ”Ejerlavet Skovringen” følger 

skovringsfonden, og overgår til foreningen ”Ejerlauget Skovringen”

• Når spaltningen er gennemført, ophører Grundejerforening Klokkekilden med at have 

ansvaret for Ejerlavet Skovringens veje og tilhørende rabatter, samt med at forvalte dennes 

delformue.

• Spaltningen sker med regnskabsmæssig virkning fra 31.12.2022

• Spaltningsplanen vedhæftes udkast til vedtægter for ”Ejerlauget Skovringen”.

Inden spaltningen gennemføres tages der kontakt til kommunen, som tidligere har tilkendegivet, at 

der ikke er noget til hinder for, at udskille Vejlauget fra grundejerforeningen.

Henset til, at fonde og foreninger ikke kan anvende fusionsskattelovens regler om skattefri 

spaltning, gøres generalforsamlingen opmærksom på, at skattemyndighederne tillige vil blive 

forespurgt.

En vedtagelse er derfor med forbehold for, at spaltningen ikke udløser skattepligt hverken for 

Grundejerforeningen Klokkekilden eller Vejlauget for Skovringsområdet.

Spaltningen ønskes gennemført senest 31/12-2022


