
Vedtægter for Trappelauget "Melbys Vænge" (’Trappelauget’) 

Som vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde d. 10. november 2018 

 

Baggrund. 

I medfør af Aftale om brugsret mellem Peter og Charlotte Helm (’Ejeren’) og Melbys Vænge 

Grundejerforening (’MVG’) dateret 31. august 2018 er MVG forpligtet til at oprette et Trappelaug ift. 

sti og trappe beliggende på Matr. nr. 12ck Tisvilde By, Tibirke. 

 

§ 1. Formål.  

Trappelaugets formål er at bestyre og vedligeholde stien fra Melbys Vænge til skrænten samt trappen 

ned til stranden begge på matr. nr. 12ck, og sørge for passende adgangsforhold til stranden for 

medlemmerne af Trappelauget. 

Trappelauget er forpligtet til at sikre overholdelse af Aftale om brugsret mellem Ejeren og MVG 

(vedlagt som bilag 1). 

 

§ 2. Medlemmer. 

Som medlemmer af Trappelauget kan ud over medlemmer af Grundejerforeningen optages medlemmer 

af andre nærtliggende grundejerforeninger, jf. Aftale om brugsret. Ejerne af de enkelte matrikler kan 

optages som medlemmer af Trappelauget. Efter nærmere aftale kan desuden optages ejere af andre 

enkeltmatrikler, som er beliggende tæt på trappen.  

Udtræden af Trappelauget kan ske med en måneds skriftligt varsel til en 1. januar. Ingen medlemmer 

har krav på tilbagebetaling af kontingent. 

 

§ 3. Brug af trappen og Trappelaug 

Medlemskab af Trappelauget giver ret til at benytte sti og trappe. Trappelauget skal tilsikre, at adgang til 

brug af trappen alene sker af Trappelaugets medlemmer. Trappelauget opsætter et låsesystem f.eks. ved 

indgangen til trappen. Nøgler eller nøglekort må alene udstedes til medlemmer af Trappelauget og 

Ejeren. 

Det påhviler Trappelauget at iagttage, at der er god orden på og omkring trappen, og at trappen forvaltes 

på en sådan måde, at Ejerens interesser ikke krænkes. Der må ikke ske ophold på trappen eller stien. 

 

§ 4. Trappens omkostninger, vedligeholdelse og sikkerhed 

Medlemmerne skal ved betaling til Trappelauget afholde samtlige omkostninger forbundet med drift og 

vedligeholdelse af trappen. Bestyrelsen fastsætter betalingsmodel f.eks. med brug af indmeldelsesgebyr 

og årligt kontingent. Endvidere kan overvejes indmeldelsesgebyr for nye medlemmer. Trappelauget skal 

tegne ansvarsforsikring for trappens brugere. Trappelauget er medlem af Tisvilde Kystsikringslag Vest 

for Holløse og betaler hertil. 

Trappelauget forestår trappens vedligeholdelse. Trappen skal altid fremstå i velvedligeholdt og pæn 

stand. Trappelauget har ansvaret for trappens sikkerhedsmæssige stand. Ejeren kan ikke gøres ansvarlig 

for skader sket ved medlemmernes færden på trappen.  



Det påhviler Trappelauget at overholde gældende ret og opfylde påbud fra kommunen eller andre 

offentlige myndigheder uden unødigt ophold. 

Trappelauget må ikke ombygge eller ændre trappen uden Ejerens skriftlige samtykke. Sti og trappe skal 

i geometri og materialer forblive uændret. 

 

§ 5. Bestyrelsen.  

Trappelauget ledes af en bestyrelse, som består af ejeren samt 3 repræsentanter for MVG i form af 

bestyrelsen for MVG. Bestyrelsen kan beslutte at invitere repræsentanter for øvrige grundejerforeninger 

som medlemmer af bestyrelsen, idet bestyrelsen maksimalt udgøres af 6 personer. Formanden for 

Trappelauget er den samme som den til enhver tid siddende formand for MVG. 

For hvert medlem af bestyrelsen kan tillige udpeges en suppleant, som fuldgyldigt kan deltage i tilfælde 

af forfald. 

Bestyrelsen vælger af sin midte kasserer og sekretær for ét år af gangen. Det er muligt for én person at 

besætte begge af disse poster. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2 andre medlemmer er til stede. Beslutninger 

træffes ved almindeligt simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden skønner det fornødent, eller når to af bestyrelsens 

medlemmer ønsker det, dog mindst én gang årligt, så vidt muligt i maj-juni måned. Indkaldelsen skal 

ske skriftligt eller pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Udgifter til 

møder m.v. eller særlige nødvendige omkostninger kan refunderes. Der tages referat af bestyrelsens 

møder, der offentliggøres f.eks. på Trappelaugets hjemmeside. 

  

§ 6. Tegningsret.  

Trappelauget forpligtes ved underskrift af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved eventuel 

låneoptagelse kræves enstemmighed og lånet skal underskrives af den samlede bestyrelse. Dog har 

kassereren alene bankfuldmagt. 

Til de midler, der opspares til retablering af trappen m.v., oprettes en særlig konto, på hvilken der kun 

kan disponeres af formanden og kasseren i forening.  

 

§ 7. Regnskab.  

Regnskab, der følger kalenderåret, aflægges senest 1. marts med udkast til budget og forelægges til 

revision og godkendelse på det første bestyrelsesmøde herefter. På dette møde vedtages tillige budget, 

ligesom kontingent fastsættes.  

Det årlige kontingent forfalder den 1. juli og beregnes for ikke mindre end et år. Bestyrelsen udpeger 

revisionen. 

 

§ 8. Opløsning m.v.  

Såfremt der inden for 12 måneder fra Trappelaugets etablering ikke er tilstrækkeligt med medlemmer af 

et trappelaug til at økonomien hænger sammen kan MVG opsige aftalen. I så fald tilbagebetales et evt. 

overskud (de indbetalte beløb fratrukket afholdte udgifter) forholdsmæssigt til medlemmerne.  



Såfremt ejeren vælger at opsige Aftale om brugsret med MVG (jf. Aftalen om brugsret pkt. 3 Aftalens 

ophør) opløses nærværende Trappelaug.  

Bestyrelsen kan beslutte at nedlægge Trappelauget og eventuelle midler overdrages til Tisvilde 

Kystsikringslag vest for Holløse. 

Ændring af vedtægterne kan ske ved beslutning i bestyrelsen. Ejeren skal godkende eventuelle 

ændringer til vedtægterne for Trappelaug.  

 

Bilag 1: Aftale om brugsret mellem Peter og Charlotte Helm og Melbys Vænge Grundejerforening 

dateret 31. august 2018. 

 

Tisvilde, d. 10. november 2018 

 

 

Morten Storm Ry Peter Helm Torben Pedersen Inger Østergaard Knudsen 


