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§ l.

Navn, medlemskab varnetin m. v.

Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Søborg Hovedgade 10 A-B, Søborg.

Foreningen har hjemsted i Gentofte konuiune. Foreniiigens forniål er at vdret. age

niedlemmernes interesser som lejlighedsejere.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen, og medlem-

skabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed (i

det følgende EL) skal stedse være samhørende.

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for fælles rettigheder

og forpligtelser. Retten i Gentofte skal vare værneting for alle tvistig-

heder i ejerlejlighedsanliggende mellem lejlighedsejerne indbyrdes og foreningen

af lejlighedaejere.

Regnskabsåret et kalenderåret. Generalforsamling skal afholdes senest i april

måned. Den af boligministeriet udfærdigede normalvedtægt gælder i det omfang,

hvori den ikke er fraveget ved nedenstående bestemmelser.

§ 2.

Generalforsamlin , best relse m. v.

Generalforsaælingen er ejerforeningens øverste myndighed. Bestyrelsen består
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af 3 medlemmer, hvoraf en vælges til formand, jfr. de midlertidige bestem-

melser. I tilfalde af vakance supplerer bestyrelen sig selv med gyldighed

indtil den nærmest følgende generalforsamling. Beslutning traffes ved simpe

stenuneflerhed.

§ 3.

Administration & conto betalin er.

På den årlige generalforsamling vælges en administrator til at foretage den

samlede ejendoms drift i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser. Admi i-

strationen omfatter også lejligheder, som ikke er solgt som EL.

Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til ad

ministrationen af ejendonunen, herunder forrentning og afdrag af eventuelle

falles. lån, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og renholdelse af samt-

lige fællesarealer og installationer. Administrators og revisors honorar,

herunder honorar for udarbejdelse af regnskab over fordelingen af fsllesud-

gifter m. v. og administration af foreningen, afholdes som fallesudgift.

Enhver lejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling i henho d

til et af bestyrelsen forelagt budget fastsat å. conto beløb til afholdelse

af fællesudgifter og d conto varmebidrag, j f r. § 5. Beløbet indbetales kvar als-

vis forud.

Indtil generalforsamlingen beslutter andet, betaler hver lejlighedsejer, på

grundlag af det af sælger udarbejdede budget, å conto fællesudgifter og d

conto varmeudgifter i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal.

Opgørelse over fællesudgifterne ved ejendommens drift forelægges ved den

årlige generalforsamling. Det enhver lejlighedsejer eventuelt påhvilende

restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens

afholdelse, respektive 8 dage efter, at meddelelse om det på generalforsaml ngen

vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til hver lejlighedsejer.

§ 4.

Udvendi o indvendl vedli eholdelse.

A. Den fælles vedligeholdelse omfatter murvark, hoveddøren, vinduer, undtag n

indvendig maling, og altaner, trappeopgange, porttelefonanlæg (hvis dett
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installeres), herunder udvendig maling af hoveddøre samt alle fælles •

arealer og falles anlsg i øvrigt, herunder varme- og vanntvandsanlaeg,

falles forsyningsrør, faldstammer, aftraekskanaler, hoved-elledninger
m. v., fælles antenneanlag, forså^idt dette ejes af ejendommen, uanset

om disse er ført igennem den enkelte lejlighed. Alt udvendigt træ-
vaerk m. v. skal males i samme farve.

Såfremt en EL skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende,

for hvilket lejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgiften
af foreningen.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af administrator anviste

håndværkere adgang til sin EL, når dette er påkravet a. h. t. reparationer,
modernisering m. v. eller ombygninger.

Forsåvidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er lej-

lighedsejeren pligtig samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet
indvendigt, forsåvidt dette er påkravet.

Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ- eller murværk uden efter

forud indhentet tilladelse fra bestyrelen og i overensstemmelse med
dennes direktiver.

B. Vedligeholdelse af den enkelte EL påhviler alene ejeren af denne. Nævnte

vedligeholdelse omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og

anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds,

elektriske installationer, gas- og vandhaner, tilgangs- og afløbsrør

ud til fællesstanunerne m. v. samt radiatorer og radiatorventiler.

Hvis EL groft forsømmer, således at forsfUnmelsen vil vare til gene for

de øvrige lejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedlige-
holdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist.

Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sette de pågældende

EL i stand for lejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldest- ••
gørelse i foreningens panteret.

•a

§ 5.

Varme- o varmtvandsfors in en.
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Varme- og varmtvandsforsyningen drives.for fælles regning. Hver lejlighedsej

indbetaler a conto et af bestyrelsen fastsat beløb, jfr. § 3. Der kan over

hvert års regnskab opkræves et af generalforsamlingen fastsat belflto til en

amortisationsfond, der administreres" sårskilt.

Udgifterne fordeles efter fordelin9stal.

§ 6.

En EL's omfan ben ttelse.

En EL omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedind-

gangsdør med ydermur og mur mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, og

kælder, således som dette er beskrevet i anmeldelsen til tinglysning og det

hermed fulgte kort over den pågældende EL samt en andel af fællesrettigheder.

Enhver lejlighedsejer har brugsret, udlejningsret, salgs- . og belåningsret

og testationsret over sin EL, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan

gå i arv og vare retsforfølgningsgrundlag.

Udlejning af eiikelte vaerelser må dog ikke ske i et sådant omfang, at der bor

flere personer i en beboelseslejlighed, end der er verelser i denne, og lej-

ligheden må ikke få karakter af klublejlighed og/eller kollektiv.

I tilfalde af udlejning af en EL i dens helhed har foreningen overfor leje-

ren samme beføjelse med hensyn til kraenkelse af de lejeren påhvilende for-

pligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejelovens og den

pågældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart

overfor lejeren, eventuelt sideløbende med lejlighedsejeren: Den pågældende

lejer skal forpligte sig til at fraflytte lejemålet med 3 måneders varsel

i tilfælde af, at ejerlejligheden på grund af ejerens misligholdelse ved en

tvangsauktion overtages af en kfiber eller af en ufyldestgjort panthaver.

Det påhviler den pågældende lejlighedsejer at foranledige de i forrige stk.

ondiandlede bestemmelser optaget i lejekontrakten. der skal forelægges be~

styrelsen i hvert enkelt tilfalde.
-*

Uden foreningens samtykke må erhvervsmæssig benyttelse kun finde sted, i det

omfang/og sanune art/som dette lovligt fandt sted ved lejlighedens første er-
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hvervelse som EL. Eventuel ændring heraf kraver ejerforeningens samtykke,

Udstykning af en EL i flere EL kan ikke finde sted. Lejlighedsejeren må ændre,

modernisere og forbedre sin EL, herunder flytte eller fjerne ikke barende

l, skillerum, i det omfang dette ikke er til gene for medejerne. Hertil nød-

vendige rørgennemføringer eller lignende kan kun gennemføres med samtykke

af de lejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generalforsamling

kan bestemines, at en lejlighedsejer er pligtig at finde sig i rørgennemføringer

m. v., eventuelt mod erstatning for midlertidig og varig gene, og kim forsåvidt

ans vaegring må anses for at vare uden rimelig grund.

Lejlighedsejeren er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse

i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og tilstille administrator en kopi

af byggetilladelse og af tbrugtagningstilladelse samt en tegning.

Med hensyn til installationer, der kræver udvidet forbrug af gas, vand eller

el, skal tilladelse inden installationerne foretages, indhentes hos admini-

strator, der som vilkår for at tillade sådanne installationer kan kræve, at

ejeren betaler en variabel afgift, svarende til det øgede forbrug.

Tilladelsen meddeles yderligere under den forudsætning, at lejlighedsejeren

er ansvarlig for skader, som måtte være en følge af, at installationen over-

belaster de eksisterende forsyningskanaler og afl^bsinstallationer, og at

lejlighedsejeren i tilfælde af, at senere lignende installationer måtte medføre

krav fra myndighedernes side om udvidelse af sådanne forsyningskanaler og/eller

afløbsinstallationer, og den af lejlighedsejeren foretagne installation har

medvirket til en overbelastning, der medfører krav om en udvidelse, betaler

en efter forholdene passende andel af udgifterne til udvidelsen, eventuelt

med adgang til forholdsmæssig refundering af beløbet ved tilsvarende instal-

lationer i andre lejligheder, der herved benytter udvidelsen. Til sikkerhed

for dette krav kan foreningen kræve, at lejlighedsejeren indbetaler et depo-

situm foruden ovennævnte variable afgift.

§ 7.

Falles installationer, moderniserin er m. v.
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Enhver lejlighedsejer er pligtig at tilslutte sig fællesantenneanlag og andre

lignende mindre anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og drifts-

udgifterne, forsåvidt et flertal efter fordelingstal stemmer for sådanne

anlægs geimeaiførelse.
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Enhver lejlighedsejer er pligtig at medvirke til og betale en forholdsnuess

andel af større anXags- og driftsudgifter ved moderniseringer, nyinstalla-

tioner m. v., som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af stenanerne af l . -

lighedsejerne, efter både antal og'fordelingstal.

Udgiftsfordelingen sker efter fordelingstal, medmindre det godtgøres, at de e

fordeling vil virke abeiibart urimelig for en eller flere ejerlejlighedsejer ,

hvilket i tvivlstilfalde afgøres ved voldgift eller reglerne i § 6.

§8.

ForsUcrin er.

Forsikringer, såsom bygningsbrandforsikring, kombineret hus- og grundejer-

forsikring og glasforsikring m. m. er falles for samtlige ejerlejligheder i

ejendonunen og omfatter også felles anlag.

Forsikringer kan derfor ikke opsiges af den enkelte Xejlighedsejer, men kun

af foreningen soni sådan.

§ 9.

Husorden m. v. Misli holdelse.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de f all s

ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlag og indretninger

på hensynsfuld naåde.

For benyttelse af en EL galder den for almindelige lejemål' galdende husorde .

Særligt bemærkes dog, at sædvanlige husdyr inå holdes i mindre omfang, såled a

at dette Ikke er til gene for ejendommen eller beboerne.

I tilfælde af, at en Lejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtel er

i henhold til iisrværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de

ham påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lo -

ligt påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham, eller

ved gentagen krænkelse af husordenen eller hensynsløs adfærd overfor medeje e,

kan bestyrelsen forlange, at den pågældende lejlighedsejer fraflytter sin

lejlighed med 3 måneders varsel til den l. i en måned.

Bestyrelsen skal i så fald godkeAde den lejer, som lejl.igheden eventuelt må e



udlejes til, og bestyrelsen eller en af bestyrelsen anvist køber eller lejer
har forktfbsret/for lejeret til lejligheden.

§•10.

Forenin ens nteret.

Til sikkerhed for den enkelte lejlighedsejers forpligtelse overfor ejér-

lejlighedsforeningen begæres narværende vedtægter lyst pantstiftende på de

enkelte ejerlejligheder for et belffto af 20. 000, - kr. Panteretten skal lyses

med pant forud for al anden gæld.

§ 11.

Vedt tsændrin er.

Ændringer af de i normalvedtægten indeholdte bestemmelser og af bestemmelserne

i narvarende vedtagtstillag, bortset fra ændringer, som efter retsordenes

almindelige regler kræver enighed, herunder en vedtagelse om opløsning af

ejerforeningen, kan ske med den i normalvedtægterne anførte majoritet, dog

at ændringer i vedtagtstillægget § 7, stk. 2. kun kan foretages, såfremt 3/4

af stenanerne efter både antal og fordelingstal stemmer herfor.

§ 12.

Midlertidi e bestemmelser.

Så Isenge den oprindelige ejer eller hans successorer er ejer af mere end halv-

delen af ejerlejlighederne i ejendommen. skal han eller en-af ham udpeget

advokat vaere administrator af ejendommen.

Indtil videre består bestyrelsen af den oprindelige ejer og advokat Svend

Marker med sidstnavnte som formand.

Den midlertidige bestyrelse kan forpligte foreningen i forening.

§ 13.

Hver lejlighed har adgang til fallesrum i kalder.
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§ 14.

Tinglysning.

Nærværende dokuinent begares lyst som servitut på ejerlejlighed nr. l, 2, 3,

4, 5, 6, 7 og 8 af matr. nr. 20 ae Vangede by, Dyssegård som gensidigt beret-

tigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen skal lyses med pant forud

for al anden gæld.

Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver lejlighedsejer.

M.h. t. de ejendonunen påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligte

ser henvises til ejendommens blad i tingbogen.

København, den-l 8/<^ 1986
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Akt: Skab nr.
(udfyldes at dommerkontoret)
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Nedennævnte ejere tiltræder herved, at nærvaerende ejerlejlighedsvedtægter ting-

lyses såvel pantstiftende for kr. , 20. 000, - samt servitutstiftende på vores

respektive ejerlejligheder.

Gentofte, den ̂  {{o ~ (^C
Som ejer af ejerl. nr, 3

... ^^. tt- C '»•-|~|c>. <-^A.^-
Annette Je'sen og P^lle Hansen

Som ejer af ejerl. nr. 5.

Som gjer af ejer . nr. 4

Helle Rosenkvist

f

ge nt Jensen

Leif Breum Madsen

Som eje af ejerl. nr. 6

^»L-
Steen Daugaard

Som ejer af ejerl. nr. 7

^2—C^

Nina Borch

Som ejer af ejerl. nr. 8

a^v- - tf f^^

Susanne Friis og Kjeld Have

Som er af e' ri nr. l, 2 '

<

?

t
f. JPC Byggevirke A/S
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NORBIALVEOTÆCT FOR EN EJEBJPORENING,
OPRETOET I MEDFØR AF LOV OM EJEBLEIUCHEDEB.

w. 2S1 af 14. juni 1966, jfr. k« w. 12* af 16. 1916.

flcnmrd/orwmh'ny.
§ l. Generalforaamlingen er ejerforenin-

gcna evemate myndighed.
Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgerelaer

kan af ethvert medlem, hvem afgoielsen
vedrører, indbringes for generalforBanilingeu.

Sti. 3. Bealutninger pA generalfonamiin-
gea træffea ved Bteinmeflerhed efter fotda-
liaRStat.

Sti. 4. Til bealutninger om vaaeutlig for-
»ådring af fælles bestanddele og tilbehai d-
lur om a»Ig af vieaentlige dele af diase eller
oui undring i denne vedtiegt lcr»ves dog, al
2/3 af de atemmeberattigede aåvel efter aa-
tal som efter {ordelingstal atemmer herfor.

S&fremt forslaget uden at væn vedtaget
efter denne regel har opnået tilalutaing fra
mindet 2/3 af de fremmødte atemméberet-
tigedu a&vel efter uutal som efter fordelings-
tal, afholdes ny generaUoraamling inden ~14
dage, og på denne kan fonlaget'— uanset
untullut af frenamadte —vedtages med 2/3
uf ds afgivne atemnifir efter antal og fo»-
dslii

§ 2. Hvert &r afholdes i marts eller april
mAued ordinar geiieralforaftmling. DRgsoidc-
nen for denne akal omfatte følgende punkter:
l) Aflæggelse af åraberetnuig for det seneut

forlobne år og forelæggelse til godken-
delac »f Araregiuskab med p&tegning af
revisor.

2) Valg af formand for beatyrelsen, for så
vidt ban afgår.

3) Valg »f »ndre medlemmer af bestyrelaen.
4) Valg af aupplattater.
6) Valg af revisor og suppleant for denne.
Sti. 2. Ekstraordinær generulforsamling

afholdes, når bestyiehuu finder anleduing
dertU, ndr det tU behuudJing af et »Bgivet
euuf bteysrw uf nuadat */« ejerforeoin-

in« mfldlemmer efter aatBl eller efter forde-
l, eller ndr en tidligere generalforaam-

Ung har beuluttet det.

§ 3. Generulforsaialiiigeit indkulJes uf
beatyrelsen med inindat 8 dages varael.

Sti. 2. Indlcaidelsen skal »Bgive tid og
sted for generalforsamlingen aaiat dagsorde-
åen. Foralag, der agtes stillet på generalfor-
aamluigen, akal fremgå af iadkttldeLiea og
samtidig med denne fremlægges til eftersyn
for medlemmerne pi et i indkaldelsen ungi-
vet sted.

§ 4. Ethvert medlem har ret til at f& el
angivet emne behuudlct uf gencrulforsuinlin-
gen. BegtBring om ut få ét emuc behundltit af
den ordinære gencralforaamling må viere
indgivet aenest den 15. februar.

SUt. 2. Stemmeretten kan uduves af ut

medlems ægtefælle eller af en myndig per-
aon, som medlenuner skriftligt kur givet
fuldmagt dertU.

§ 5. Generalforsaulingen vwlger selv sin
dirigent.

Stk. 2. 1 en uf bestyrelsen autoriseret pro-
{éa en kort beretniug oin forband-

tuagerue. Beretningen undersikrives af diri-
genten og forinunden for bestyrelaen.

Bestyrelseit.
§ É. Bcstyrélacu vtelgea af generulforsium-

Ungeu. Den beatår af 4 medlemmer foruden
forunuulen, der' vtelgea BBTakUt. Desuden
vtBlgea 2 Buppleanter. Valgbare som for-
inaiul, medlemmer af beutyrelseo og sou»
suppleanter er kun foreiiingeria medlemiuer,
disseu aglefuUer og nærstående »lægtninge.

Stk. 2. Hvert andet år afg&r formuadeii.
Af beatynlB ens »vrige medlemmer og isup-

pleanter 1» vdalen hvert Ar. A^ang»'



ordenen bestemmes for samtidig vi
medlemmer ug auppleaater ved lodtnBkning
og ellera ved den nBklcefelgo, i Iivilken de er
valgt. Genvalg kan finde •fd.

Stk. 3. Kommer antallet af beatyrelaes-
medleromer ved afgang niellem to på'hinan-
den følgende ordinæra ganerBlfofBmlinger
ned under 5, indtnB^ey da valgte supplBan-
ter i bestyrelsen. Findea jngen'BUppl'eanter,
indkalda ekatraoidinar ginerBtfoiattmling
til valg af bestyrelseanjedlemnier og supple:
antcr.

<S(*. 4. Bestyrelsen vælger en naestfor-
mand af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsorden Ican be-
atyreJsen tfteffe ntennere bestemmelse om
udfarelaen af sit livcrv.

§ 7. Bestyrelsen har ledelsen &f ejerfore-
ningens anliggender.

Stk. 2. Detpåhviler bestyreisen at sarge
for god og forsvarlig vurotagelae uf ejcndom-
inens fælles anliggender, lierunder betaling
af fælles udgifter, tegning af seedvanlige tor-
sikrinper (herunder Itrundforsikring og
kombineret grundejerforiiikring), runltuldui-
se, vedtifieholdel.se og forayelscr i tiet oin-
fang, sådanne foranstaltninger efter ejen-
domntens kiirakter niå unsea påkrævede.
BeatyreJscn forur forsvarligt regnskab over
de på liiiUesskabets vegue afholdte udgifter
og oppeliÅrnc indtægter, herunder de ejerne
ufkrusvcde bidrag til fælles udgifter. Bidru-
gene afkruivc's »ned paaaende varsel.

A'd-, 3. BestyreJsen kan antage en udiiiini-
iitrator til lii.itund ved vuretugelsen af ejen-
dommens daglige drift.

§ 8. Bestyrelsesinuile indkaldes af for-
manden eller, i hans forfald, af ntestfurman-
den, så ofte anledning findes at foreligge,
saint ni^r 2 incdlemmcr af bestyrelsen begic-
rer det.

Stk. S. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når fornianden eller næstfonnanden og
yderligere mindst 2 medlemraer er til stede.

Stk. 3. Beslutning trøffea af de madende
beatyirelsesniedleinmer ved simpel stemme-
flerhed. Står stemmerne liga, gør formftn-
deas eller i hans forfald niestformandens
»temme udaluget.

Stlc. 4. 1 en af beatyrclsen autoriseret pro-
tokol oplages en kort beretning om forliund-
lingerne. Beretningen undcrArivcs af de

Akt: Skab nr.
bestyrelscamedleminer, 'doludlytttss drffttagwktyitoret)
medet.

Tegningsret.
gi. Ejerforeningen forpligtes ved under-

akrift af formanden eller nastformandea for
, b&ttyrelaeii og et andet caedlcni af denne.

Grundfond.

§ 10. N&r det begæres af inindst % af
foreningens medlemmer efter antal eller efter
furdelingatal, skal der tjl bestridelse af de
teUes udgifter, jfr. § 7, stk. 2, oprettes en
grundfoud, hvortil ejerne årligt akftl bidrage
med l pet. uf ej'endomsyætdlen, indtil fon-
dens BtanelH e udgur 4 pet. af (jepnc vardi.

JSfvinon.
§ 11. EjerforeniiigenB regnsktib revideres

af en revisor, der vælges af geiieralfontam-
lingcn. Når det bcgaeres af inindft J4 »( fore-
niii^ena niedleininer efter antal eller efter for-
delingatal, skal revisor være stfttiautoriseret.

•S'tA. 2. llevisor afgår hvert år. Genvalg
kuii (inde sted.

Stk. 3. 1 forbindelse med sii» revision itlcal
reviuor uiidersoge. om forretnings)(»ngen er
betryggende.

Stk. 4. Revisor har adgang til ut efterae
alle regnakabsbager og behoJtIiiinger og lcan
fordre enhver oplysning, som' han finder »f
betydning for udfureken uf sit hverv.

A'(A. 5. Dur fores en revisionsprutukol. i
forbindelse »ned sin beretning om revisioii af
et åryregnskab .tkal reviaor angive, hvorvidt
hun fiiider forrutiiingsiganguit betryggende.

fitk. 6'. Hver gaiiji indfarsul i rcvj.siunspro-
lokollen er sket, iikal denitu frcatlaiggts j»d
furstkoiniiiendc bestyreliiesinade og de til-
{itedevaerendc iiicdleruiiter af bcstyreliieit
nicd dercii undcr.skii(t bekraifte, at de har
gjort Kig bckcntlt med indfiircliirn.

Årsregiwkitb.
§ 12. Fureiiingens regn.skub.-uir er kalen-

deråret.
Slk. SS, Uet vedtagne regnskab underskri-

ves af bestyrel-scn og påtegnes af revwor.

0[>ni»rki(omheden henledes på, dt bc-
stemmelftcrne i normalvedliegten finder
anvendeise, medmindre andet er vedtaget
og tinglyst, }tr. § 7 i lov om ejerlejligheder.
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