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Navn og foirmål

ANMELDER:

JENS BRUHN-PETERSEN
Advokat(L)

Åbenrå 31, 1124 Kbh. K
Tlf. 33 13 11 77

Foreningens navn er "Ejerforeningen Toftelund", og ud-
gøres af lejlighedsejerne under natr. nr. 17 bc, Kas.
Lyngby By, Kgs. Lyngby.

??f???'??erls, ?ormål er at. adn>inistrere lejlighederne og at
varetage medlemmernes fælles anliggender^ rétti(
forpligtelser.

Enhver lejlighedsejer har pligt til at være medlem af
forenxngen/ . og medlems}cabet af foreningen og e jendoms-
retten til den pågældende ejerlejlighed skai stedse"være
samhørende.

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for
alle fælles rettigheder og forpligtelser. Retten i

være vgerneting for alle tvistigheder i ejerlejlig^
hedsa"liggender mellem lejlighedsejerne indbyrdes~og~mel-
lem foreningen og lejlighédsejerneT

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert* med-
lem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for general-
forsamlingen. ' "'. :'/• ^-7'f-^

Beslutninger på generalforsamlingen traffes ved steinme-
flertal efter fordelingstal.

Til beslutninger oa væsentlig forandring af fælles be-
standdele og tilbehør eller om salg af væsentlige"dele af

eller om aendring i denne vedtægt kræves dog, at 5/7
af_de stemmeberettigede såvel efter antal som efter'for-
delingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være
vedtaget. efter-denne re?e:l. har opnået tilslutning fra
mindst 2/3 af de frenunødte stemneberettigede efter for-
delingstal afholdes "Y generalforsamling inden 14 dage,
°9 P& denne kan forslaget, uanset antallet af fremmødte,
vedtages med 2/3 af de"afgivne stemmer efter fordelings-

•

Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær gene-
ralforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følaen-
de punkter:

l. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløb-
ne år.

2;. FOrelæ^crelse tjLl godkendelse af årsregnskab med
af revisor.

3. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt den-
ne afgår.
4. Valg af andre medleauaer af bestyrelsen.



Stk. 6,

Stk. 7,

Stk. 8,

Stk. 9

Par. 3.

Stk. l.

Stk. 2.

Stk. 3.

Par. 4.

St . l.

5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant for denne.

Ekstraordxnær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
fender anledning dertil, når det begæres af 2/7 af'ejer-"
foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når'en
tidligere generalforsamling har besluttet det.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8
dages varsel. indkaldelsen skal angive tid og sted for
generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag, der agtes
stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaidel-
sen og samtidigt med denne fremlægges til"eftersyn for
medlenuaerne på et i indkaldelsen angivet sted.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behand-
let af generalforsamlingen* Begæring om at få et emne
behandlet af den ordinære generalforsamling må vaere ind-
givet senest den 15. februar.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af
en^myndig person, som medlenunet skriftligt har givet
fuldmagt dertil. Generalforsamlingen vælger selv sin
?^ ?ent'. I ?n. af bestyrelsen autoriseret protokol op-
ta9®s en kort beretning om forhandlingerne". Beretningen
underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om antagelse af
en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendoa-
mens daglige drift.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af
2 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Be-
styrelsen vælger en næstformand blandt'bestyr e Is ens med-
lemmer. Desuden vælges l suppleant. Valgbare. som formand,
medlemmer af bestyrelsen og som suppleant er kun foren-
ingens medlenmer, disses aegtefæller og nærtstående siægt-
ninge.

Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige
medlenuaer og suppleant afgår halvdelen hvert år. Afgangs-
ordenen besteiames for samtidig valgte medlemmer og supr
Pleant ved lodtrækning og ellers véd den raekkefølge, i
hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Konuner antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem
to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned
under 2, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen.
Findes in?en suppleant, indkaldes"til ekstraordinær~gene-
^alforsamling til valg af bestyrelsesmedleinmer og supple-
ant.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig
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Stk.

Stk.

Stk.
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Par. 6.

Stk. l.

varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder
betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige for-
sikringer (herunder brandforsikring og kombineret grund-
ejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og for-
nyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejen-
dommens karakter må anses påkrævede. Generalforsamlingen
kan træffe beslutning om at foran nævnte forsikringer
tegnes individuelt.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fælles-
skabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter^
herunder de ejerne af krævede bidrag til fælles udgifter.
Bidragene afkræves til betaling den l. maj hvert"år7
Betales en skyldig ydelse til ejerforeningen ikke retti-
digt, kan foreningen forlange et rykkergebyr på 2% af
restancebeløbet plus de faktiske udgifter ved"rykningen.
I øvrigt forrentes restancer til ejerforeningen"med den
til enhver tid gældende procesrente.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes
forfald/ af næstformanden, så ofte anledning findes at
foreligge, samt når l medlem af bestyre Is en"begær er det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er
fcil 3'fcede. I tilfælde af et medlems længerevarende for-
fald indkaldes suppleanten til bestyrelsesmødet.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved
simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens
eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort
beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af
de bestyrelsesmedlemmer/ der har deltaget i mødet. Beret-
ningen uddeles efter hvert møde i kopi^til alle aedlemroer
af ejerforeningen.

Vedligelioldelse

Al udvendig såvel som indvendig vedligeholdelse af den
enkelte ejerlejlighed påhviler ejeren. Vedligeholdelsen
omfatter bl. a. sokkel, murværk, tag, vinduer"og døre,
elektriske installationer, gas- og'vandhaner, samt til-
gangs- og afløbsrør ud til hovedledninger.

Udgifter til vedligeholdelse af skorstene, skorstensind-
dækninger og hvad dertil hører, samt nedløbsrør og afløb
i^Jord^f rå tagrender på de enkelte huse betales ligeligt
af de lejlighedsejere, som er fælles om disse installa-
tiener.

Beslutning om tidspunkt for iværksættelse af udvendig
vedligeholdelse af-skorstene, skorstensinddaekninger, -sok-
kel, murværk, tag og tagrender kan træffes af general-
forsamlingen ved simpelt flertal. Efterkommes generalfor-
samlingens beslutning herom ikke inden en af generalfor-
samlingen fastsat frist, er ejerforeningen ved bestyrel-



sen berettiget til at sætte det pågældende arbejde i gang
for lejlighedsejerens regning.

Udvendig vedligeholdelse af skorsten, murværk og tag
(ind. vindskeder og sternbraedder) skal koordineres tids-
mæssigt pr. hus* Endvidere skal bestyrelsen underrettes
om vedligeholdelsesarbejdet, således at omfanget af og
tidspunktet for dette arbejde kommer til at fremgå af
bestyrelsesreferat.

Fælles vedligeholdelse omfatter fællesareal i henhold til
bilag l.

Al vedligeholdelse skal ske i henhold til "Vedligeholdel-
sesve j ledning. Bondebyen", udgivet af Lyngby-Tårbaek kom-
aune, og med materialer, farver etc. som de oprindelige.

Stk. 2. Det påhviler den enkelte lejlighedsejer at vedligeholde
havearealet, for hvilket der haves eksklusiv brugsret,
jvf. Par. 7 (herefter kaldet "det private haveareal")'.

Der må ikke opføres havehuse eller lignende på de enkelte
private havearealer.

Opsætning af stakit rundt om de private havearealer skal
godkendes af generalforsamlingen, dog ikke grønne tråd-
hegn, der kan opsættes op til l meters højde.

Læhegn mellem 2 lejligheder, der har fælles væg kan op-
sættes hvis de pågældende lejlighedsejere er enige heroin.
Læhegnet må dog højst være 1, 80 m højt og 2 m langt, målt
fra husmuren.

Der må ikke plantes træer, som lysmæssigt er til gene for
de øvrige lejlighedsejere.

Levende hegn mellem de enkelte havearealer må maximalt
have en højde på 1, 50 meter, dog 1, 80 meter ved terrasse
(2 meter målt fra husmur) .

Stk. 3. Der påhviler den enkelte lejlighedsejer snerydnings- og
saltnings/grusningspligt på eget fortov.

Stk. 4. Hvis en lejlighedsejer, når bortses fra de forhold, der
er omfattet af nærværende vedtaegts par. 6, stk. 1/3.
afsnit, groft forsømmer vedligeholdelsen, således at
forsønamelsen vil være til gene for de øvrige lejligheds-
ejere, kan generalforsamlingen kræve fornøden vedlige-
holdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat
frist.

Efterkonmes generalforsamlingens krav ikke, kan ejerfor-
eningen ved bestyrelsen satte det pågældende arbejde
igang for lejlighedsejerens regning.



Par. 7,
Stk. l.

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

Par. 8.
Stk. l.

Stk. 2

En ejerlejligheds omfang og benyttelse.

Enh^er&le311ghedsejer har brugsret, udlejningsret, salgs-
og-belåningsret o?~testationsret over~sln"ejerle1l;
^s^^^.;rt^gheder-?g-forP119telserkan'g;Jr2rTog
være retsforfølgningsgrundiag.

u^e^ninLaLenkelte.værelser må do9 ikke ske i et sådant
?mfang. r. at der bor flere Personer-i3 enb'eboelses;ei??^
^!dka;^^r. ?r>væS?^serJ3enne:, o?~lejlighed^^r%e

af klublejlighed/og eller kollektiv."

L^i^;^enSSnudl^ning af. en.ejerle311ghed A dens helhed
forenlngen. over. f<?r le3eren"'sanme-beføjelse"med"hen"u

^ Sn.?rænkelse-af de leje^n påhvilende'fo;plIgtellSelr,
sc^^ S2?Lh2r °veLfor e"„^Jer i henhold~tiI'lSj;lo^en
?g4. dS^gaeldende_husorden' 0<3 foreningen "kan
?££æSe som ProcesPart ?v^''for-leJeren/'eventue?t°s'jld2^
olSbS^:^L6̂ i?^^eren"Der~kan''aiene'i"nd^^L
^t,på^lSf den Faldende lej lighedse j er at foranledige

^fige..stk:,--oahandléde besteinmelser-optaget"nej^
Sn^kte?^der-skal. forelæ??es~og~tiltrædera rbesty^J
reisen i hvert enkelt tilfæide7

E2h;er, le31ighedse3er har eksklusiv brugsret til en del
;.

^ 

Arealerne, hvorover de enkelte le-iiig-
£?S??re har eksklusiv brugsret" f reagir arwdSæg^ens"

^a??ivne-enebrugsretticrheder over grundarealet gælder
sa, lan9t_et. tidsru». som det ̂ er muligt i-henhold"til

?en-tlLenhver--tld ??ldende-lovgivnir;g;^:t: *f;ruA^nu30^
å"g_periode--ved-udl^t*'af^pe?iodenyfo?'"' e£n£rSSs^
Setten^til-grundarealet kan hver-af"le3iighedse?e;Se

i^at..der_sker en "Y. opdeling af grundarealet,
^t,hXer-af-e3erlefl i9hedseJerne får"enebrugsret

^lsfe?r^ISende del-af-gnmdarealet f;r ^°W"^?ode

Le311gheds®jeren må a£nd7'e, modernisere og forbedre sin
3^ri;21ighA^herunder f?erne ikke bærende''skiH;rum7 i
^Smf!ngJe?te^kJce^er-tn~9ene~for~^eJe^re;l^/

ejendommens ydre.

Fallesanlag

E^eLl;n^ghedse3er„er Pl^9t^ at medvirke til og be-
pen<forholdsmæssig andel'af'større anisgs^'og^rlfts-

S^f^f v^moderniserin9er- ~nyinstallatiSS;r, "S. ^^sSm
vedtages af generalforsamlingen'. """"""""""""'' "*'*'

røgiftsfordelin9en.sker efter fordelingstal, medmindre
,
d^god^;res^at,denne, fordelin9~vil"^irke'å£;iSarr

for en eller flere lejlighedse^ere.



Par. 9.
Stk. l.

Stk. 2,

Stk. 3,

Stk.

Par. 10.
Stk. l.

Par. Il,
Stk. l.

Par. 12,
Stk. l.

Pligter.

^:L^:'^ghedsf3er-er_pli?tig at udøve sin inedbenyt-
S^;srrtJn, de. falles^e3endomsret unde;glvneul;^i1̂ "
^3rmå^Ttallationer' aniæg og indretnln9er'på^hens?ns-

^?S b!n^tt!lse. af„en e3erle3lighed gælder den til enhver
^dril;lde?de.husordenl'særugt3benærtes''do9ratxhu^e^å
^de^^ æindre_omfa"?; forudsat~at~dettew ?k]crerlu??r
gene for ejendoaaaen eiier beboerne."

Lti"ælde-af/„at. en lejlighedsejer væsentligt mislicr-
h^der.sine. forpllgtelser rhenhold til"narvSre^dS^Id-
tøgt/.-herunder undladelse af"betaiing~af"de7a^"S?h^?en-
^o;^?S?ff^er„^^f!feningen:ieduI^rar^^^~koBme. lwiigt-påbud' som-bestyrelsenr eller ̂ e?al;o^m-
^2g;3Qm;ddeleLham^eller~ved-9entagnrk ræ^e?s2^^s
^;SdSnen^ellw-hensynl<as. adfærd';owr*'for"'m^de^rn^ kan
?^?fS^ngen forlange^ at, den-På9aldende ^?^ghe;se^r1
fr^l^t;S s^n-ie3ughed ^d~3'^neders"^ars;r^r^J^
.
l.i;^?!nedJ„Bestyr_elsen er-om fornødent berettiget SFl at
udsætte medleinmet med fogedens "bistand F

^td^;^s^eLpå;Lagt. at-£raflytte_ sln e3 e^-l?J lighed ,
^^ ?eStt3:get.. oglforpu9tet-tlr at~sælge"ejerIej^S:u'
^^^rtigst.Ittuugt:. såfremteierle33:i:9S^;n°tk;e'e?~
?I£and^ se;;st. 3 må»eder,efter-fraflytnln9sfi:is^scud-

*?i', ^L.Stk;. 3^.er fo^ningen berettiget'til*at'b;ga?e
len afhændet på auktion.

^L;iiSe;h5d.;WJ^ert--krav' som foreningen måtte have
;ÆS ̂ »molde5»Tn]celSe-e3eri^herunder-ud9ifter*'ved"enE
SS"Jis^gholdelse-_af_sine-forPli9telse^uds^derh ?er
^^på<.gene?al:forsanlingens be^ing~ereJe^nS£e^
med-pant/, i.ejerlejli?heden7som'håndpantsætte£°t:trf;re-
?in?;;:JtømlseLaf_eje^a»tebreverf as^^esA;fl'^;e-

t. Ejerpantebrevet respekterer de~på-ud^'
stedelsestidspunktet værende'pantehæitelser^

Tegningsret

S?e^o^n;;genJorpugtes ved underskrift af formanden
S^.næstfornlanden for bestyrelsen °9 et andet'iaedlem af

Grundfond

^Lde^b;garesJf,nindst 2/7 ?f^ foreningens zaedleiniaer
;SteLfwde^ngstal^skal der tll~bestri'deAlse^r;r
f;^^ ̂g^ftef-oprettes-en 9rundfondFh^^l°ej^ne

;k;Lbtdrage„ned_°/. 2ict: af eDendomsvaerdlen"
fondens størrelse udgør 1/0 pct7"af~derøe^ærdi.

Revision

EZel;fore2ingens-recrnskab.revideres af en revisor, der
af generalforsamlingen. GeneralforsamiingenMkan



Stk. 2.

tk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.

Par. 13,
Stk. l.

Stk. 2.

beslutte at revisor skal vaere statsautoriseret.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

^Srb^ndelse„med si" revision skal revisor undersøge, om
forretningsgangen er betryggende. ~~ ~~'~-" -"—"wyc,

Re^sor.har-. adgan9 tn at efterse alle regnskabsbøger
S^d;^n3ef og kan^ordre?nhver oplysn?SgrS^I^logdende finder af betydning7for~udførelsen"a'rsire?S?Sv.

SSLføres en revlsxonsProtok01- I forbindelse med sin
beretning-om reyision _af \ et årsregns}cab"sical^r;^s^?
angive, hvorvidt han finder f orretningsgangen^ betagende.
^Lg2nLlndførse3- ̂ ^visionsprotokollen er sket, skal
?en2?Jf,em^ægges-på,førstlcommende~best^se^drogaS^
^!^d^£;??fn;dli??LaFbes^?s£e^
?^fSeS?kræfte' at de har ^ort slg'bekendt mennd*-11"

Årsregnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

^^g?2v^skab un<lerskrivaa af bestyrelsen og pi-

Par. 14,

Par. 15,

P&tale

^^bS?^Ss^orenigen ved dens bestyrei" og
Tinglysning

NæSIæ;e^de.?edtagter begaares ly5 t son^servitut på samt-
^^er^]:igheder under matr: ^^~17~bc"KgsrL?^by

by^S;:.Ly??by: , Med-hens_ynZtirde~e3end^en^g 3SSj.
^^^^på!;vlie2de. ser^ltutter''ogjb^d^hel;5i;^^'
ejendommens og ejerlejlighedernes blade i~tingbogen7
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ERKLÆRING

Undertegnede medlemmer af ejerforeninger.Toftelund, foreningen af
lejlighedsejere under matrikel nr 17 bc, Kongens Lyngby, erklærer
herved, at vedhæftede vedtægt^^r JL:: overei^sstenpnelse med vedtagelsen
på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 14. august
1991. .' l f
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Lejlighed nr l:
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Lejlighed nr 2:
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Lejlighed nr 3:
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Lejlighed nr 4:

Lejlighed nr 5:
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Lejlighed nr 61

Lejlighed nr 7:
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l medfør af § 42 i lov om planlægning med-
deles herved samtykke til tinglysning af oven-
stående dokument. B, Kald
Tilvejebringelse af lokalplan er ikke påkrævet. j»as».

Lyngby-Taarbæk kom nalbestyrelse. den 2>5/4"^)2.
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MATRIKELSKEL

DET PRIVATE HAVEAREAL, FOR HVILKET DER
HAVES EKSKLUSIV BRUGSRET

I''.,̂ *-.^'-.̂  FORENINGENS FÆLLESAREAL

13 B

13 A 13 B

li^®^^^_ _j

15 A 15 B
-^
/

15 A i 15 B /

TOFTEGÆRDET

Bilag 1, til ejerforeningens vedtægter
EJerforeningen belicrgende matr. nr. 17 bc,
Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby.
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ERKLÆRING

Undertegnede medlenuner af Ejerforeningen Toftelund, foreningen af
ejerlejlighedsejere under matr. nr. 17 bc Kgs. Lyngby, erklærer
herved, at de på hovedejendommen den

tinglyste vedtægter begæres aflyst fra tingbogen samtidig med, at
de på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 14.
august 1991 enstenunigt ^dtagne vedtægter begæres tinglyst.

^

Lejlighed nr. l:

Lejlighed nr. 2:.'

Lejlighed nr. 3:

Lejlighed nr. 4:

y

^<?

/ /

ff

Lejlighed nr. 5:

Lejlighed nr. 6:

Lejlighed nr. 7:

jbp312. 3 - jbp/mp - 3. december 1991


