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§1
Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen "Fjordglimt", Kollund,

6340 Krusaa.

(1.2) Foreningens hjemsted er i Aabenraa kommune.

Formal

§2

(2.1) Foreningens formal er at erhverve, eje og administrere ejendommen
matr. nr. 711 Kollund ejerlav, Bov, beliggende Molevej, Kollund, 6340
Krusaa.

§3

Medlemmer (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver,
der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i for-
eningens ejendom, og som erlaegger det til enhver tid fastsatte ind-
skud med eventuelt tillaeg.

(3.2) Ved beboelse forstäs, at andelshaveren benytter boligen til helärsbe-
boelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved flytte ind i forstäs, at andelshaveren tager boligen i brug som hel-
ärsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.4) Hver andelshaver mä ikke benytte mere end een bolig i foreningen og
er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midler-
tidigt fravaerende pä grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretnings-
rejse, studieophold, ferieophold, mili tasrtjeneste, midlertidig forflyt-
telse eller lignende. En andelshaver kan dog, säfremt det godkendes af
bestyrelsen, kobe nabolejligheden og sammenlaegge den med egen lej-
lighed (de to lejligheder skal have samme indgang i bygningen). De to mindste
an dele, som er placeret vertikalt i bygningen, kan ligeledes soges sam-
menlagt med etab lering af en trappe. Sammenlasgninger er altid betinget
af kommunens godkendelse og det er bestyrelsen, der s0ger denne godken-
delse.

Allerede sammenlagte andele kan s0ges adskilt igen. Dette kraever og-
sä kommunens
godkendelse, da det er en byggesag.

Gebyr og andel (4.1)

(4.2)

§4

Ved optagelse af en ny andelshaver skal der udover den pris, som ef-
ter § 14 godkendes for andel og lejlighed, indbetales et medlemsgebyr.

Medlemsgebyret udg0r danske kroner 2.500,00. Belobet indgär som
driftsindtasgt i foreningen.

§5



Hseftelse

Andel
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Boligaftale

(5.1) Andelshaverne haefter alene med deres indskud for forplig-
telser vedrarende foreningen, jfr. dog stk. 2.

(5.2) For de län i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i for-
bindelse med stifteisen eller efter stifteisen i henhold tu lovlig vedta-
gelse pä generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller hand-
pant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, haefter andelshaverne
uanset stk. l personligt og pro rata efter deres andel i formuen, sa-
frernt kreditor har taget forbehold herom.

(5.3) En fratraedende andelshaver eller andelshaverens bo hasfter for for-
pligtelsen efter stk. l og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har
overtaget andelen og dermed er ind- trädt i forpligtelsen.

§6

(6.1) Andelshaverne har en andel i foreningens formue i forhold til deres
indskud.
Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andele-
ne, säledes at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at
svare til en forholdsmaessig
andel af den til enhver tid vaerende offentlige ejendomsvurdering.
Andelsboligforeningen er forpligtet til snarest muligt efter at vaere ble-
vet bekendt med et fald i ejendomsvasrdien at nedsaette andelens vasr-
di.

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller pä anden mäde overfores til andre
i overensstem melse med reglerne i §§ 13-19, ved tvangssalg dog med de asn-
dringer, der feiger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

(6.3) Andelen kan belänes i overensstemmelse med reglerne i andelsbolig-
foreningsloven. Foreningen kan krseve, at andelshaveren betaler gebyr
for afgivelse af erklaering i hen hold til andelsboligforeningslovens § 4 a. Der
kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en over-
dragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke an vises eller medde-
les fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvit-
tere for afregning af et sädant tilgodehavende.

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder pä navn. Bortkommer
andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det trae-
der i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§7

(7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver
andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om
boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anven-
des som boligaftale saedvanlig lejekontrakt med de aendringer, der fol-
ger af disse vedtaegter og generalforsamlingens beslutninger.

(7.2) En bolig mä udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i
nogen form.

§8

~



Boligafgift

Vedligeholdelse (9.1)

(8.1) Boligafgiftens sterrelse fastsaettes tu enhver tid bindende for alle an-
delshavere af generalforsamlingen.

(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens st0rrelse for de enkelte
boliger fastsaettes, säledes at fordelingen sker i samme forhold som
andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. § 6.

§9

En andelshaver er forpligtet tu at foretage al vedligeholdelse inde i bo-
ligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlaeg og faslles forsy-
nings- og afl0bsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bag-
d0re samt vinduer og udvendige d0re. En andelshavers vedligeholdel-
sespligt omfatter ogsä eventuelle n0dvendige udskiftninger af byg-
ningsdele og tilbeh0r til boligen, sasom f.eks. udskiftning af gulve og
k0kkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter ogsä for-
ringelse, som skyldes slid og aelde.

(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler
eller omräde, som er knyttet til boligen med sasrskilt brugsret for an-
delshaveren, sasom pulterrum, kselderrum, altaner, terrasser, have og
lign. For sä vidt angär rum og omräder i bygninger omfatter vedlige-
holdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Ge-
neralforsamlingen kan fastsaette naermere regier for vedligeholdelsen
af sädanne omräder.

Forandringer

(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller
udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsved-
tagelse er pälagt andelshaverne.

(9.4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligehol-
delse, herunder af bygninger, skure samt faelles anlaeg. Vedligeholdel-
sen skal udfores i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedlige-
holdelsesplan.

(9.5) Säfremt en andelshaver groft forsommer sin vedligeholdelsespligt, kan
bestyrelsen krasve n0dvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en
naermere fastsat frist. Foretages den n0dvendige vedligeholdelse ikke
inden fristens ud!0b, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og
brugsretten bringes til oph0r med 3 mäneders varsel, jfr. § 20.

§ 10

(10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen.
Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger in-
den den bringes til udfarelse. Bestyrelsen kan g0re indsigelse efter
stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og ivaerksaet-
telse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnäet enighed
med bestyrelsen, eller det er fastsläet, at indsigelsen var uberettiget.

(10.2) Alle forandringer skal udfares händvaerksmasssigt forsvarligt i over-
ensstemmelse med kravene i byggelovgivm'ngen, lokalplaner og andre
offentlige forskrifter.
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(10.3) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandrin-
gers forsvarlighed og lovlighed. I tüfaelde, hvor byggetilladelse kraeves
efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter,
skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet
ivserkssettes, og efterf01gende skal ibrugtagningsattest forevises.

§ lOa

(lOa. 1) De 4 pä fasllesarealet i maj 2002 opf0rte carporte tilh0rer (k0bt og be-
talt kontant af): Lejlighed 5A tv., Lejlighed 5A th, Lejlighed 5B tv, og
Lejlighed 5D th.

(10a.2) Ejerne betaler en ärlig leje for gründen tu A/B "Fjordglimt". Pengene
indgär som driftsindtaegt i foreningen og forfalder tu betaling i Januar
maned hvert är.

(10a.3) Carportene er forsikrede via ejendomsforsikringen. Forsikringssum-
men er indregnet i det be!0b, der betales som ärlig leje til A/B "Fjord-
glimt". Lejens st0rrelse reguleres i takt med eventuelle reguleringer i
forsikringsprasmien.

(10a.4) Carportene tilh0rer den enkelte ejer af lejligheden og f01ger denne ved
salg. Ejeren er dog berettiget til at saelge sin carport til en anden an-
delshaver. En ejer kan dog ikke eje mere end l carport.

(10a.5) AI vedligeholdelse af Carportene pähviler ejerne. Farvevalget skal vae-
re ens og svare til ejendommens 0vrige farvevalg. Foreningen kan fast-
laegge vedligeholdelsesgraden i lighed med ejendommens 0vrige vedli-
geholdelse. Ved misligholdelse er foreningen berettiget til at sorge for
vedligeholdelse for ejerens regning.

(10a.6) Carportene mä kun bruges til parkerede biler. De skal holdes ryddeli-
ge og pasne og mä ikke bruges som oplagringsplads.

(lOb. 1) De 4 balkoner pä hovedbygningens 1. sal er renoveret og udvidet i
September 2009 (pris kr. 25.000 pr. andel og betalt kontant af): Lejlighed
5B tv., Lejlighed 5B th,

Lejlighed 5C tv, og Lejlighed 5C th.

§11

Fremleje (11-1) En andelshaver mä hverken helt eller delvis overlade brugen af
boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er
berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

(11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -läne sin bolig med
bestyrelsens tilladelse, som kan gives, när andelshaveren er midlerti-
digt fravasrende pä grund af sygdom, institutionsanbringelse, forret-
ningsrejse, studieophold, ferieophold, militsertjeneste, midlertidig for-
flyttelse eller lignende for en begraenset periode pä normalt h0jst 2 är.
Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremle-
jemälet.

~
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Husorden

Overdragelse
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Pris

(l 1.3) Fremleje for en begrsenset periode kan ogsä i saerlige tilfaelde tillades
efter fraflytning eller dodsfald. Ved saerlige tilfaelde forstäs mere end 6
mäneders svigtende salg af primaert de smä andele, som erfarings-
maessigt er svaerest at saelge. Bestyrelsen skal godkende fremlejetage-
ren og betingelserne for fremlejemälet.

§12

(12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle an-
delshavere fastssette regier for husorden, husdyrhold m.v.

(12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun aendres säledes, at
bestäende rettigheder bibeholdes indtil dyrets dod.

§ 13

(13.1) 0nsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at
overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2 til en anden, der bebor eller
samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal god-
kende den nye andelshaver, men naegtes godkendelse, skal en skriftlig
begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget
skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

(13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstäende
raekkef01ge:

A) Den, der indstilles af andelshaveren, säfremt overdragelsen sker i for-
bindelse med bytning af bolig, eller til b0rn, borneborn, foraeldre eller
bedsteforaeldre eller til en person, der har haft faelles husstand med
andelshaveren i mindst det seneste är f0r overdragelsen.

B) Andre andelshavere, der er indtegnet pä en venteliste hos bestyrelsen,
säledes at den, der f0rst er indtegnet pä ventelisten, gär forud for de
senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til f0rste punktum er dog
betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frig0res, sä-
ledes at indstillingsretten vedrarende den säledes ledigblevne bolig
overlades til den fraflyttende andelshaver.

C) Andre personer, der er indtegnet pä en venteliste hos bestyrelsen.
Den, der f0rst er indtegnet pä ventelisten, gär forud for de senere ind-
tegnede. Bestyrelsen kan fastsastte, at de indtegnede en gang ärligt
skal bekrasfte deres 0nske om at stä pä ventelisten, idet de ellers kan
slettes.

D) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

§14

(14.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden
skal godkende eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun
godkende en rimelig pris og h0jst et belob opgjort efter nedenstäende
retningslinier:

^
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A) Vaerdien af andelen i foreningens formue opgores til den pris med

eventuel prisudvik ling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden
indtil naeste ärlige gene ralforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvik-
ling fastsasttes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i 0v-
rigt under hensyn til vaerdien af fore ningens ejendom og andre aktiver, samt
storrelsen af foreningens gaeld. Generalfor samlingens prisfastsaettelse er bindende,
selvorn der lovligt kunne have vasret fastsat en hojere pris.

B) Vaerdien af forbedringer, jfr. § 10, ansaettes til anskaffelsesprisen med
fradrag af eventuel vaerdiforringelse pa grund af alder og slitage.

C) Vaerdien af inventar, der er sasrskilt tilpasset eller installeret i boligen,
fastsaettes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

D) Safremt boligens vedligeholdelsesstand er usaedvanlig god eller man-
gelfuld beregnes pristillaeg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

(14.2) Vaerdiansaettelse og fradrag efter stk. l litra B - D fastsaettes efter en
konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de
vaerdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes
Faellesreprassentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget ar-
bejde ansaettes til den svendelon, excl. avance og offentlige afgifter,
som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Safremt boligen er
udstyret med härde hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilho-
rer andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af an-
delshaveren, beregnes tillasg respektive nedslag efter litra D under
hensyntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid.

(14.3) Safremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages
losore eller indgäs anden retshandel, skal vederlaget saettes til vaerdi-
en i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvi-
se eller fortryde 10s0rek0bet eller retshandlen. Bestyrelsen skal god-
kende vederlaget og de 0vrige aftalte vilkär.

(14.4) Fastsaettelsen af prisen for forbedringer, inventar og 10s0re sker pä
grundlag af en opg0relse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

(14.5) Safremt der opstär uenighed mellem overdrageren, erhververen eller
bestyrelsen om fastsaettelse af pris for forbedringer, inventar og 10s0re
eller eventuelt pristillaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fast-
saettes prisen af en voldgiftsmand, der skal vaere saerlig sagkyndig
med hensyn til de sp0rgsmal, voldgiften angar, og som udpeges af An-
delsboligforeningernes Faellesrepraesentation. Voldgiftsmanden skal
indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport,
hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens
vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden
fastsastter selv sit honorar og traeffer bestemmelse om, hvorledes om-
kostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller even-
tuelt pälaegges en part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til,
hvem af parterne der har fäet medhold ved voldgiften.

~



—

§15

Fremgangsmäde (15.1) Meilern overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesafta-
le, der forsynes med bestyrelsens pätegning om godkendelse. Inden af-
talens indgäelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andels-
boligforeningens vedtaegter, seneste ärsregnskab og budget, samt en
opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af
prisen for andelen, forbedringer, Inventar og losere, samt eventuelt
pristillaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal end-
videre inden aftalens indgäelse skriftligt g0res bekendt med andelsbo-
ligforeningslovens bestemmelse om prisfastsaettelse og om straf.

(15.2) Alle vilkär for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan
bestemme, at overdragelsen skal oprettes pä en Standardformular.
Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkraeve et gebyr.
Foreningen kan endvidere kraeve, at overdrageren refunderer udgiften
til foresporgsel tu andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og beta-
ler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstra-
arbejde ved afregning til pant- eller udlasgshavere og ved tvangssalg
eller -auktion.

(15.3) Overdragelsessummen skal senest to uger for overtagelsesdagen ind-
betales kontant til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodeha-
vender og nodvendigt belob til indfrielse af et eventuelt garanteret län
med henblik pä frigivelse af garantien - afregner provenuet forst til
eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlasgshavere, og der-
nasst til den fraflyttende andelshaver.

(15.4) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver be-
rettiget til at tilbageholde et belob til sikkerhed for betaling af ikke for-
falden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Safremt af-
regning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at
tilbageholde et skonsmasssigt belob til daskning af erhververens even-
tuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

(15.5) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne
med bestyrelsen gennemgä boligen for at konstatere eventuelle mang-
ler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inven-
tar og losore, der er overtaget i forbindelse med boligen. Safremt er-
hververen forlanger prisnedslag for sädanne mangler, kan bestyrelsen,
hvis forlangendet skonnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende belob
ved afregningen til overdrageren, säledes at belobet forst udbetales,
när det ved dom eller forlig mellem parterne er fastsläet, hvem det til-
kommer.

(15.6) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som naevnt i stk. 3-5,
skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at belo-
bet er modtaget fra erhververen.

§16



Garant! for län
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(16.1) I tilfaelde af, at foreningen i henhold tu tidligere regier i vedtaegterne
andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for län til delvis finansie-
ring af en overdragelsessum, og läntager ikke betaler renter og afdrag
rettidigt, skal längiver underrette foreningen skriftligt om restancen.
Bestyrelsen skal i sä fald sende skriftligt päkrav til läntager om berig-
tigelse af restancen inden en angiven frist pä mindst 4 dage. Säfremt
restancen berigtiges inden fristens udlob, skal langiver vaere forpligtet
til at lade länet blive stäende som oprindeligt aftalt. Säfremt restancen
ikke berigtiges inden fristens ud!0b, kan bestyrelsen ekskludere län-
tageren af foreningen og bringe hans brugsret til oph0r i overens-
stemmelse med reglerne i § 21 om eksklusion.

(16.2) Langiver kan forst rejse krav mod foreningen I henhold til garantien,
när overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog
senest 6 mäneder efter, at skriftlig underretning om restancen er gi-
vet. Garantien kan kun gores gaeldende for de t belob, som restgaalden
efter läneaftalen skulle udgore, da underretning om restancen blev gi-
vet, med tillaeg af 6 forudgäende mänedsydelser og med tillaeg af rente
af de neevnte beleb.

§17

Ubenyttede boliger

Dedsfald

•~

(17.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 mäneder efter at vaere fraflyttet sin
bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid
med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal
overtage andel og bolig, og de vilkär overtagelsen skal ske pä, hvoref-
ter afregning finder sted som anfort i § 15.

§ 18

(18.1) I tilfaelde af en andelshavers d0d skal den pägaeldendes
eventuelle asgtefaelle vasre berettiget til at fortsastte medlemskab og
beboelse af boligen.

(18.2) Hvis der ikke efterlades aegtefaelle, eller denne ikke 0nsker at benytte
sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennaevnte, idet der gives
fortrinsret i den naevnte raekkef01ge

A) Samlever, som indtil d0dsfaldet havde haft faelles husstand med den
afd0de mindst 3 mäneder.

B) Andre personer, som indtil dodsfaldet havde haft faelles husstand med
den afd0de i mindst 3 mäneder.

C) Afd0des b0rn, b0rneb0rn, foraeldre eller bedsteforasldre.

D) Personer, som af den afd0de over for bestyrelsen var anmeldt som be-
rettiget til andel og bolig ved hans d0d.

Erhververen skal ogsä i disse tilfaelde godkendes af bestyrelsen.

(18.3) Ved d0dsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgäende
stykker berettigede personer finder §§ 14-16 tilsvarende anvendelse.
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Samlivsophsevelse (19.1)

(19.2)

(19.3)

Opsigelse

Eksklusion

Ved arveudlaeg tu en af de efter forudgäende stykker berettigede per-
soner finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15
stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfaelde
indtraeder i afdodes forpligtelser over for foreningen og eventuell längi-
vende pengeinstitut.

(18.4) Boligen skal overtages efter disse regier eller fraflyttes senest den 1. i
den mäned, der indtraeder naestefter Smäneders dagen for d0dsfaldet.
Er ingen ny andelshaver indträdt forinden, bestemmer bestyrelsen,
hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkär, som overtagelsen
skal ske pä, hvorefter det indkomne belob afregnes til boet efter reg-
lerne i§ 15.

§ 19

Ved ophaevelse af sarnliv mellem aegtefaeller er den af parterne, der
efter deres egen eller myndighedernes bestemrnelse bevarer retten til
boligen, berettiget til at fortsaette medlemskab og beboelse af boligen.

Regien i stk. l finder tilsvarende anvendelse ved ophaevelse af sarn-
livsforhold i ovrigt, säfremt den person, der i henhold hertil skal over-
tage andel og bolig, har haft fselles husstand med andelshaveren i
mindst det seneste är for samlivsophaevelsen.

Ved aegtefaelles fortsasttelse af medlemsskab og beboelse af boligen
skal begge aegtefaeller vasre forpligtet til at lade fortsaettende aegtefaelle
overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i
henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§
14-16 tilsvarende anvendelse. Ved fortsaettende aegtefaelles overtagelse
gennem aegtefselleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog
bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet fortsaettende
aegtefaelle i disse tilfaelde indtraeder i tidligere andelshavers forpligtel-
ser over for foreningen og eventuelt langivende pengeinstitut.

§20

(20.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen
og brugsret til boligen, men kan alene udtraede efter reglerne i §§ 13 -
19 om overforsel af andelen.

§21

(21.1) I folgende tilfaelde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og
brugsretten bringes til ophor af bestyrelsen:

A) Säfremt en andelshaver trods päkrav ikke betaler eventuelt resterende
indskud, boligafgift eller andre skyldige belob af enhver art.

B) Säfremt en andelshaver trods päkrav ikke betaler skyldige renter og
afdrag for lan i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti,
jfr. § 16 stk. 1.

C) Säfremt en andelshaver groft forsommer sin vedligeholdelsespligt og
trods päkrav ikke foretager den nodvendige vedligeholdelse inden ud-
lobet af en fastsat frist,

~
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jfr. § 9.

D) Safremt en andelshaver optraeder tu alvorlig skade eller ulempe for
foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

E) Safremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen be-
tinger sig en st0rre pris end godkendt af bestyrelsen.

F) Safremt en andelshaver gor sig skyldig i forhold, svarende til de, der
efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophaeve leje-
mälet.

(21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel
og bolig, og der forholdes som besternt i § 17.

§22

Ledige boliger (22.1) I tilfaelde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har
vaeret udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin ind-
stillingsret efter § 17, § 18 eller § 21, eller har overgivet sin indstil-
lingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andels-
haver gä frem efter reglerne i§13.2BogC. Safremt ingen kandidater
indstilles, afg0r bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

§23

Generalforsamling (23.1) Foreningens h0jeste myndighed er generalforsamlingen.

(23.2) Den ordinaere generalforsamling afholdes hvert ar inden 4 mäneder
efter regnskabs-ärets ud!0b med folgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Forelaeggelse af ärsregnskab og eventuel revisionsberetning samt god-
kendelse af arsregnskabet.

4) Forelaeggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og be-
slutning om eventuel aendring af boligafgiften.

5) Fastsaettelse af andelsvaerdien iht. oplaeg udarbejdet af revisor.

6) Forslag.

7) Valg.

8) Eventuelt.

(23.3) Ekstraordinaer generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling
eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller
administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§24



Indkaldelse m.v. (24.1)

(24.2)

(24.3)

(24.4)

~

(24.5)

Flertal (25.1)

(25.2)

-

(25.3)

(25.4)

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog
ved ekstraordinaer generalforsamling om n0dvendigt kan forkortes til
8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlin-
gen. Datoen for afholdelse af ordinaer generalforsamling og om muligt
ekstraordinaer generalforsamling skal bekendtg0res ved brev eller op-
slag senest 4 uger for.

Forslag, som onskes behandlet pä generalforsamlingen, skal vaere
formanden i haende senest 8 dage for generalforsamlingen.

Et forslag kan kun behandles pä en generalforsamling, safremt det
enten er naevnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller pä
lignende mäde senest 4 dage for generalforsamlingen er gjort bekendt
med, at det kommer til behandling.

Adgang til at deltage i og tage ordet pä generalforsamlingen samt til at
stille forslag har enhver andelshaver og dennes aegtefaslle eller et
myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af
en professionel eller personlig rädgiver. Administrator og revisor, samt
personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang tu at del-
tage i og tage ordet pä generalforsamlingen.

Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt
til sin aegtefaelle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden
andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i hen-
hold til fuldmagt.

§25

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen
hvor det drejer sig om beslutninger som naevnt i stk. 2 - 4 . Dog skal
altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer vaere repraesenteret.

Forslag om vedtasgtsaendringer, om nyt indskud, om regulering af det
indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om ivasrksaettelse af for-
bedringsarbejder eller istandsaettelsesarbejder, hvis fmansiering krae-
ver forhojelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlaeggelse
til sädanne arbejder med et belob, der overstiger 25% af den hidtidige
boligafgift, kan kun vedtages pä en generalforsamling, hvor mindst
2/3 af samtlige mulige stemmer er repraesenteret, og med et flertal pä
mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mu-
lige stemmer repraesenteret pä generalforsamlingen, men opnäs et
flertal pä mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der ind-
kaldes til ny generalforsamling, og pä denne kan da forslaget endeligt
vedtages med et flertal pä mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor
mange stemmer der er repraesenteret.

/Endring af vedtasgternes § 5 kraever dog samtykke fra de kreditorer
overfor hvem andelshaverne haefter personligt.

Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens oplosning, kan
kun vedtages med et flertal pä mindst 3/4 af samtlige mulige stem-
mer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repraesenteret pä
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generalforsamlingen, men opnäs et flertal pä 3/4 af de repraesentere-
de stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling,
og pä denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal pä
mindst 3/4 af de reprassenterede stemmer, uanset hvor mange stem-
mer der er repraesenteret.

Dirigent m.v.

~

Bestyrelse

§26

(26.1) Generalforsamlingen vaeiger selv sin dirigent.

(26.2) Sekretaeren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet
underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller til-
svarende Information om det pä generalforsamlingen passerede skal
tilstilles andelshaverne senest een maned efter generalforsamlingens
afholdelse.

§27

(27.1) Generalforsamlingen vasiger en bestyrelse til at varetage den daglige
ledelse af foreningen og udf0re generalforsamlingens beslutninger.

§28

Bestyrelsesmedlemmer:
(28.1) Bestyrelsen bestar af en formand og yderligere 2 0vrige bestyrelses-

medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

(28.2) Formanden vaslges af generalforsamlingen for to är ad gangen.

(28.3) De 0vrige bestyrelsesmedlemmer vaeiges af generalforsamlingen for to
är ad gangen, saledes at halvdelen af bestyrelsen afgär ved hver ordi-
naer generalforsamling.

(28.4) Generalforsamlingen vaeiger desuden for et är ad gangen en eller to
bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres raekkef01ge.

(28.5)

(28.6)
tasr.

(28.7)

Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vaeiges andelshave-
re, disses aegtefaeller samt myndige husstandsmedlemmer. Som besty-
relsesmedlem eller suppleant kan kun vaeiges een person fra hver
husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan
finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en nasstformand og en sekre-

Säfremt et bestyrelsesmedlem fratraeder i valgperioden, indtraeder
suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil naeste ordinaere generalfor-
samling. Ved formandens fratraeden fungerer naestformanden i for-
mandens sted indtil naeste ordinasre generalforsamling. Säfremt antal-
let af bestyrelsesmedlemmer ved fratraeden bliver mindre end tre, ind-
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kaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil nae-
ste ordinaere generalforsamling.

Tegningsret

§29

(29.1) Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandlingen af en sag, sä-
fremt han eller en person, som han er beslaegtet eller besvogret med
eller har lignende tilknytning til, kan have sasrinteresser i sagens af-
g0relse.

(29.2) Sekretasren skriver protokollat for bestyrelsesmoder. Protokollatet un-
derskrives af hele bestyrelsen.

(29.3) I 0vrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§30

(30.1) Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i
forening.

Administration

-^

§31

(31.1) Generalforsamlingen kan vasige en advokat til som administrator at
forestä ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalfor-
samlingen kan til enhver tid afsaette administrator. Bestyrelsen trasf-
fer naermere aftale med administrator om hans opgaver og bef0jelser.

(31.2) Säfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, vare-
tager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i naervse-
rende stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

(31.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal
foreningens midier indsaettes pä sasrskilt konto i et pengeinstitut eller
i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hasvning
ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbeta-
linger til foreningen vasre sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindel-
se med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sadan
konto, ligesom ogsä modtagne checks og postanvisninger skal indsaet-
tes direkte pä en sadan konto.

(31.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogf0ring, opkrasvning af bo-
ligafgift, varetagelse af 10nningsregnskab og udbetaling af faste (perio-
diske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller regi-
streret revisionsfirma. I det omfang en sadan overladelse ikke er sket,
skal bestyrelsen af sin midte vaeige en regnskabsf0rer, der er ansvarlig
for bogholderi, opkraevninger, kmningsregnskaber og periodiske udbe-
talinger.

"



-—

Regnskab

^

Revision

(31.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedleininernes okonomiske ansvar over
for foreningen, andelshaverne og tredjemand, kan foreningen tegne
saedvanlig ansvars og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens st0r-
relse skal oplyses i en note til ärsregnskabet.

§32

(32.1) Foreningens ärsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse
med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele be-
styrelsen. Regnskabsäret er kalenderaret.

(32.2) I forbindelse med udarbejdelse af arsregnskab udarbejdes forslag fra
bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling pä andelene, som
kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil naeste ärlige ge-
neralforsamling, jfr. § 14. Forslaget anfores som note til regnskabet.

(32.3) Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet
efter § 16.

§33

(33.1) Generalforsamlingen vaeiger en statsautoriseret eller registreret revisor
til at revidere ärsregnskabet. Revisor skal f0re revisionsprotokol.

§34

(34.1) Det reviderede, underskrevne arsregnskab samt forslag til drifts- og
likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldel-
sen til den ordinaere generalforsamling.

Oplesning

^

§35

(35.1) Oplosning ved likvidation forestäs af to likvidatorer, der vaeiges af ge-
neralforsamlingen .

(35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gaslden, deles
den resterende formue mellem de til den tid vaerende andelshavere i
forhold til deres andels st0rrelse.

Saledes vedtaget pä foreningens generalforsamling den 24. Januar
1984, og med aendringer vedtaget pä generalforsamlingerne den 6.
april 2001 og den 25. marts 2003 samt en omfattende revision den 6.
april 2005.

Bestvrelsen:
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Stig Museth Jan Maag Lorenzen Anna Olesen

0vrige andelshavere:
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