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Vedtægter for foreningen 
 

Gruppesøgsmål.nu 
 

§ 1. 
Formål og pligter: 

Foreningens formål er at bistå boligejere som grupperepræsentant i retssager vedrørende 
boligejeres retsforhold, herunder som grupperepræsentant at anlægge et gruppesøgsmål mod 
den danske stat på vegne private bolighandlende, som har lidt tab i forbindelse med statens 
indførelse af digital tinglysning. 

 
 

§ 2. 
Medlemmer: 

Foreningens medlemmer er foreningen Danske BOLIGadvokaters bestyrelse samt personer 
og/eller juridiske enheder, som efter bestyrelsens beslutning kan optages. 
 
 

§ 3 
Administration, hjemsted og tegning: 

Foreningens administration, drift af dens hjemmesider mv. varetages af Danske 
BOLIGadvokaters sekretariat eller efter nærmere aftale med ekstern leverandør.  
Foreningen har hjemsted i København. 
 
Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 
 

§ 4 
Bestyrelse og tegning 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne af Danske 
BOLIGadvokaters bestyrelse. Bestyrelsen vælger formanden.  
 
Foreningen tegnes af formanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

 
§ 5 

Advokatrepræsentation 
Bestyrelsen antager en advokat, der i henhold til reglerne om fri proces eller på andet 
grundlag, som bestyrelsen måtte vedtage, kan forestå gruppesøgsmålet mod den danske stat. 
 
 

§ 6. 
Generalforsamling: 

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 
1. juni. Første gang inden udgangen af januar 2011.  
 
Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne - pr. post og/eller elektronisk – på 
den til sekretariatet anmeldte adresse. 
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Indkaldelsen skal ske mindst 2 uger før generalforsamlingen. På generalforsamlingen 
orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års 
aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen. 
 
Dagsorden for generalforsamling, der sendes - pr. post eller elektronisk - til alle medlemmer 
mindst 2 uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab og budget 
4. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen 
5. Valg af revisor og revisorsuppleant 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 
 
Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningens sekretariat mindst 2 uger før 
afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne 
senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
Evt. bilag udsendes pr. post eller elektronisk senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer 
beslutning herom eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer. 
 
I forbindelse med generalforsamlinger kan medlemmer afgive fuldmagt til et navngivent 
bestyrelsesmedlem. 
 

§ 7. 
Beslutninger: 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af 
vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens 
medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages 
forslaget med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, 
kan forslaget vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages 
med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
 

§ 8 
Kontingent: 

Bestyrelsen kan beslutte, at der kan opkræves kontingent samt retningslinjerne herfor. 
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§ 9 
Hæftelse: 

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. 
 
 

§ 10 
Regnskab: 

Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere 
regnskabet. 
 

§ 11. 
Ophør: 

          Ved foreningens opløsning overdrages alle rettigheder til Danske BOLIGadvokater. 
 

         Ved foreningens opløsning overdrages eventuelle midler til Danske BOLIGadvokater. 
 
 

§ 12. 
Ikrafttrædelse: 

 
Vedtægterne træder i kraft den 21/12-2010 

 
 

 


