
Foreningen Hvideland
Sverkilstrupvejen 19,Torup, 3390 Hundested
hvidelandsforeningen@gmail.com  
www.hvideland.com 

Velkommen som A-medlem af Foreningen Hvideland.
Som A-medlem får du adgang til alle foreningens  medlemsmøder, generalforsamlinger samt øvrige 
aktiviteter. Du bliver holdt orienteret om livets gang i foreningen gennem  mail, og via vores hjemmeside:  
https://hvideland.com/

Det koster 5.000 kr. i indmeldelsesgebyr. Medlemskontingentet fastsættes løbende af generalforsamlingen, 
og vil dække de fælles udgifter.

Kontingentet er fastsat til 50,-kr. pr. mdr. i 2020. Det samlede beløb på 600 kr. for 2020 indbetales ved 
indmeldelse.

Med dit A-medlemskab sikrer du dig ret til at købe grund og flytte ind i Bofællesskabet Hvideland.

Bestyrelsen arbejder efter følgende  værdigrundlag samt  efter foreningens vedtægter, der kan findes på 
hjemmesiden.

● Hvideland er et moderne bæredygtigt bofællesskab

● Hvideland bygger på bæredygtig tilgang til natur, byggeri og mennesker

● Hvideland tilstræber at være selvforsynende med innovative energiløsninger

● Hvidelands  beboere lægger vægt på godt naboskab og på at være inviterende både i forhold til
bofæller  og den omkringliggende landsby.

● Hvidelands fællesskab bygger på frivilligt arbejde , efter lyst, interesse og formåen.

Vi håber, vores medlemmer bakker op om visionerne og hjælper med at gøre dem til virkelighed.

I-medlemskab:
Hvis du ikke er klar til et A-medlemskab kan du tilmelde dig som interessemedlem, som giver adgang til de 
fleste møder og arrangementer uden stemmeret. Kontingentet er fastsat til 25 kr. pr. måned i 2020. Det 
samlede beløb for 2019 indbetales ved indmeldelse.

Har du spørgsmål omkring eller ideer til foreningen, kan du blot kontakte en af os fra bestyrelsen. Se 
kontaktoplysninger på hjemmesiden www.hvideland.com

https://hvideland.com/
http://www.hvideland.com


_____________________________________________________

Indmeldelsesblanket

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

Telefonnummer/-numre: 

E-mail: 

Fødselsdato: ____________

Jeg giver hermed Foreningen Hvideland tilladelse til at registrere ovenstående oplysninger til brug for 
foreningens administrative arbejde.

Underskrift __________________________________________________________________

Jeg giver hermed Foreningen Hvideland tilladelse til at dele mit navn, tlf.nr. og mailadresse med de øvrige 
A-medlemmer og Torupfondens bestyrelse.

Underskrift __________________________________________________________________

Indmeldelse sker ved at indbetale 5.600 kr. på Hvidelandsforeningens konto i Fælleskassen: 8411-
2038077, samt maile/ eller aflevere din indmeldelsesblanket til vores bestyrelse på 
hvidelandsforeningen@gmail.com

 (- husk at påføre dit navn v. indbetalingen)

Bemærkninger: (skriv gerne lidt praktiske oplysninger f.eks: om du flytter herop sammen med 
andre, om du ønsker leje eller ejerbolig, og hvis du allerede ved hvilken boligruppe/hustype, så 
skriv også det.)




