
flCb'ht

Vlatr. nr. : ^('.1'Uay.sværd n,
Itøgsvasrd, iejl. l (

Beliggenhed: Bu iduhavuvej 12-14
28.SO Ragsværd

Anmelder:

Advokat Toroc il,und
Bagsværd Hovedgade 121
2880 Bagswrd
I'lf. 44 98 05 (Xi

VEDTÆGTER

-?OR

EJERI .KJLIGHEDSFORENIP^GEN

BONDSHAVEVEJ 12-14

§1.

om

ndlednin fol mal medlemskab o hseftelse.

Slk. l. Næna-rciide vedtægt rcgrltftr, medmindre andet er vedtaget og tinglys,t. j ;r. ^ 7 j lov,
cjtiflcjlighodcr. forholdfne oni ejerforeningens ledelse., .•egnskabsaflæggelse. rev'.sidn.
veUligtihoiddseog udgi rtsfordeling m. v. i det omfang, 'o. holdet ikke er reguleret i luv om
Ée^Ielji8!1eder" EJerforcnil *ge"'s formål er at administrere den fælles cjcndun og øvrige
fyllus dnliggendcr for iiiddlemineme, der er samtlige ̂ re af ejerlejligheder i
ejendommen.

Stk. 2. For ejertbreningens tbrpii;,telser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbvrdes
tbrholil pro tata i forhold t:l deres fordelingstal,

§2.

GeneralforsamIlR .

Stk. l, (ienera'forsamlingen er c|tri< »roningens øverste myndii-hcd.

Stk. 2. Dc af bcst> reisen trufne afgørel.ser kan af ethvert nicJ:. in. hvem afgøreliicn vcdhirer,
indbringc.s for generalfonunil. n^n. Dette gælder dofc i1^'. den i § 9. stk. 9. l. pkt. læuite
hcsluu'iiig.



Stk. J. ResJmmngcr på gcnrirallcrsanlingen traffes wd almi -d^^ stemmeflerhed crtc."
fordeiingytuljtr. dug ̂  <, .stk. -), 2. pkt., og § 10. stL ) . pkt.

Stk. 4.
,

l.!i.h!!!?ni?y„l'SlI. væsc?lid forandrm8 aftælles besijnddele og tilbchor eller ;)in iiaig af
vu*№n 8tf dele afdissrellrir onl undring i denne vedtægt kræves dug. ai 2/J a' dc
;!!cnu!ll'bcrcttigcde. m£ff /:I1" cr efter fordelinestal steifmer herfor. Sålrcnit tt. rslugct uden
nt være vcdiayct etter dci,ne regel har opnået tilslutiiing iai mindst 2/3 af" de
?^?s?nt.ercdc m!dl,em"lf crter fordelmgstal- atholdcs ekstraordinær geiicralforsamling
iitdcn 2 uger. og på dennv kan forslaget-uanset antallet afrepraesentcrtidcvfter
lorddin^stal vedtage.-, n uil 2/3 af do afgivne stem'r^r efter fordelingsttii.

§3.

Ordinær eneralfursamlin .

Stk. Ordinær generalforsamlirg allioldes hvert ar inden udfcar.gen af April måncU. l »agsordcncn
for denne skal omfatte miiids- IMgende punkter:

l. Valg af dirigent og re. crent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne pr.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtcpning til godkendelse.
4. l-orelaeggelse af vcdliguholdelsespian for ejendi »mmen til gudkendelse.
5. Korslag, j fr. §4.

I-orclæggelse afnscste urs budget til godkende!^.
Fastsættelse af bidrag u næste års fælles udgifter.
Valg af formand Ibr bestyrelsen.
Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.

10 Valg af suppleanter ti] bestyrelsen.
11. Valg af revisor
12. Eventuelt.

Stk. 2. Den oidiiiære generaltbKamling indkaldes skriftligt af i)ei>tyrelsen med mindst 11 dages
varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 3. Inclkaltielsen skal angiv? tid og sted for general forsair liljen samt dagyordt-neii.

6.
7.
8.
9.

§4.

forslå .

Stk. l. l:thvcr* mtidlem har ret ̂ il at fi et angivet emne behandlet på den ordinis^
generalforsamling.

Stk. 2. Forslai.'. lii behandling på ̂.incralforsamllngen skal v.en* bestyrelsens fonTipid i i:a;nde
senest re uger tør generalijryjmlingen. Sådanne for. sky saiiit dc forslag, soin b'-styrelsen
stiller, skal udsendes til' ti. dleinmemc senest l uge fn yeneralforsamlitigcn.



Stk, 3. J :ndringhfurslag kan siil js p;i yenuralforsanilingen

§5.

Ekstraordiaær CBcralforsamlinfi.

en

Stk. l. 1-UtryorJinær genoral-orsamting afholdes - ud over u^ i § 3, stk. 4. og § 8 ?,&. 4 næviite
.-. ituaii.mur nar bestyrrl. St.T, finder anlcdmng dÅrtil, ii;<r ,'c til behandling ifct angivet
cnmc hegoeres af mindst /o at ejerforeningens medlemnicr -fter forddiiig~istaj. etl.'rnai- eii
iidli^^rc generalforsamling hai- besluttet det.

Stk. 2. i kstrui»rdinær generalfoKdin'ing indkaldes skriftligl at bestyrelsen med m'udsi2 uges
vared.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive );d fg sted for generalforsamlingen samt dagsordenen

Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles pu generalforsamlingen.

§6.

Stemmeret o fuidma t.

Stk. l. Ethvert medlem har stcinnierct.

Stk. 2. Stcmmca-ttcn kan udøves ii ui niedlcms ægtefaslle/sa iilcvcr. Stemmeretteii km dcsudun
udøves af en myndig person cll^r ejerforeningens bestyre'se, som medlemiiict sk •iftligt har
givet fuldmagt hertil.

Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt ur it. ke tå hinder for, at medlemn iut selv deltager i
general fbrsai n l ingen,

§7.

Siri ent o referat.

Sik. l. Gtineratlbrsamlingen va'l;.-^ ̂ 'h sin dirigent, der ikkf henøver at vserc mcdltfm af
cjcrforcniiigen.

Stk. 2. Dyr udarbejdes referat af (orhdndlingerae. Referatet u iiiersKrives afding. ?ntcn t»i',
udscrdci, lil medlemmyr'u seiwst 2 uger efter gtfnen'Iiorh^mlingens aflioltlcisc,

§8.

Best reilscBs mediemiaer.



Stk. l Hci,t> -clsen vælges af yeiiera! forsamlingen. Din hti„tm ;.f3 mtfdlenimcr foruden
tbriMndcii. derva;lgc^ y^kih. Druden vælges 2 sus. plG«uiter. ~Vaigbare7um1»nnand.
inydlrtiuner afbustyrvj^. i 0^.. .-.om suppleanter er ejcTf-. ii ningens medlemmer. d'isscT
uytc&ll^r/symkvrire uf iii>iid»^c hiisslaiidsmvdlcnim.

Stk. ;. 1'brmuud^n og bestyrelse s euiyc medlemme-, hcninoer suppleanter, v&Us f, »r l ar.
Uenvt Ig kan finde sted.

Stk. ̂  \'cd a bestyrelsesm^dlvnis nicddelelsc om ikke ai v;)I„ d Mage J bestyrelsesarbejde i en
pc!"*,de ?å lmndst, 12 u^f rultræder en valgt suppleant i testyrelsen. Findes mgcii'
.<uppjt. anter, indkaldes til ekstraordinær generalforsapiling til valg af
,
best>l^l>scsm. edleml?er ov: sllPPleanter- Såfremt fomiand^n fratræder i en vuigpenude.
konstituerer bestyrelsen ̂ig med ny fomiand indtil Cmikonimendc generaltW%i..Ting.

Stk. 4 Bestyrelsen vælger en næhtfonmnd af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsordcii Lån 'icstyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit
hverv

§9.

Bestyrelsens ]i ter.

Stk. l. Bestyrelsen har ledelsen ai' ejerforeningens anliggender.

Slk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sør^e for god og forsvarlig varetagelse af ejendominciis fælles
anliggender, herunder u^erho Helse af god skik og ordeii, ojtaling af fælles udgifter
tegning af sædvanlige fursib-iiiger (herunder bandfursikring, kombineret
grundcjerforsikring og eventuel bustyrelsesansvarsfor^iicring), renholdelse. vcdli^holdeliie
ug tbmyclse i det omfang. saUanne foranstaltninger eller ejendommens karakter må anses
for påkrauvede.

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at uer udarbcj des budget, j fr. § ;.. (<g føres forsvarliyt rugrskab over
dc på tællesskabets vegne alholdte udgifter og oppeba •., e indtægter, herunder de ejerne
afkrasvcdf bidrag til fæJle.s udgifter. Bidragene opkræves m^d passende varsel 0;. ?l>rfalder
til betaling den l ibetaling&månedcn. Bestyrelsen kim udarbejde en vedli gJittiduisesplan
foi-tij.-ndommenjfr. § ?. ug husorden med almindelige hiisordensreglertilgodki. nuclse på
en genera! forsamting.

Stk, 4 Såfremt bestyrelsen ikki hw antaget en administrator, v;i gcr bestyrelsen en ka^vrer.

Stk. 5. Bestyrelsesmøde inakaldc.s ai'formanden eller i form. tiiifcnfi forfald afnæstk»rmandcn. så
ofte anl(;dniiig findes at foreligge, samt når 2 n-icdlcmmc. r af bestyrelsen begære.. ict.

Stk. 0. Hestyrfl.scn er beslutniii^s .!) gdg, når mere end halvt din af den samlede br-»tyrcll. c.

herunder formanden eller laus tunnaiiden, er ti] stede



stk'7 B^,I^;^^l;lt<dcIAte^re!sesmedluml^vedsimpdstcmmc!le^^
s^":' "^ №r&n"»"J;n:^;rf:^'^^^^^ "'"

stk'8-=^s:z;^st̂ ^,̂^^^

st"'
^^^£^'^^^sl^^'^^sn^

§10.

Administration.

Stk. HS^k.m.Snt^qlfo,rCT.msa; 8^,»'W,-'<- .'toi-^tor til bistand ved
^SZafS°m!"Tda81i8c drift- Endvidere ̂ '^^^^'m^

vfø mndsl l! af?erforenlngens medlem^ ̂forddingstai'rSg^
en at antage ea a< miaistrator. - —<.—-, ^-.w

Stk, 2. Admir. isirator må ikke være foreningens revisor.

§11.

Te nin sret.

Stk. l. I ierf. tra. ingens forpligte vca underskrift af furmanda eller næstformapdcr for
og et andet nit-llem af denne.

§12.

O s arin tilved« eboldetee rundfond^.

stk' L Nårde'begæresafmindst ̂afe'erforcmn8ensmed«t.mmv, -efterfordeling. td}, s.al dertil
bSstnddT. afde felles lla"iiur t11 vedli8eholdelse "Prenes en-opspanng;^ortil'^m'
a!!t?„!ku! byrage med mu (slmalt 10 % afdet uriiguonliiiære fælIesbidTag. 'indti.''
opspar; ng^ns stx<rrel.scj.vii<ertil det seneste års budgetterede ordinære fælfesbidrae. Den

ejer kan ikke dispuner^ over grundfonden.

s 2' nc:SIUtmn!> ombenyttels- <^J'opsparingen træffes på en ̂iieralforsamling. Herudover kan
gon med ahiiindclig stemmeflCThcd ctiyr tordelingstai beslittte y. lcrliycre

op&parin^, i nøUvendiyt oirtaiy til konkrete større ve-J i-^holdelsesarbejdur
cre

jur



§13.

Rcyisior.

Stk. l. hierftmningens regns.M l ^\ lueres af en revisor, du- \ aeiges af generaltoManiliiigen. Nar
det bcgæres afmindyt 'i yi c^rlyreningens medlcmincr ̂ "•-jrtbrddmgst«!. kål ••cviscr
være statsautoriseret dk: registreret.

Stk. 2. Re\-is<ir afgår hvert år. (h rn-^p, kun finde sted,

Stk. 3. Revisor iiia ikke være mc. llem af bestyrelsen yg må i: .u vxilgcs som kasserer.

Stk. 4. Revisionen skal udgøre-, i uvtircnystemmeise nied gud levisionsskik, og reenskabet
pategnes af revisor.

§14.

Årsre nskab.

Stk. ]. Rjerfureiiingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Arsrygnskabet skal indchdlde både resultatopgarelse o,' b4 ance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen gi»ckendte regnskab forsynds nied dirigentens patcgnmy om. at
rrignskabet er fremlagt yp godkendt på generalforsam ingen.

§15.

Vedli eholdelse.

Stk. !. Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vcdligehoidelse og fornyelse, henirder af
trappeopgange, kaslderdøn'. luveddøre. udvendige dø«, op vinduer i trappe« )r)gt(Dge og
fælles .ældemim, fælles rbrsyrungsledninger og fælles installationer, bortset fro døre 0^1
vinducspartier i de enkelte lyj'i^hcder mod haver og ahmet..

Stk. 2. Indvendig vedligeholdclst og bmycke ai'ejerlqjligheJcrne påhviler de enkelte ejere. Den
omfatter ikke alene hvidtiiinr. inaling og tapetsering, inen også vedligeholdelse og
fornyelse afgulvbelægnin.:. y^lvbrædder, loftpuds. fwi it^vinduer, indvenu gc dtffe. egne
viitdue • savel indvendig wm udvendig. egne døriåse c; al. lejlighedens udi-. yr. if;runder
el-ludtiinger, el-kontaktcr, »ojljaer, vaske, vandhaner. radift.orer, radiatorventiler.
radiatoi malere, brugsvaiid'ør, Vtirmerorsyningswr, uft^l/sryr og gasrør, hvorimod
ejerforeningen sørger for ^^Ul geholaeise og fomyebz < f ». jcrlej ligheden?. f<ullcs
ibrsyningsloininger og fa^llesinrfallatiortfr indtil disb^s individuelle forgr>;niti{.;i;r til/i de
unkclu i-jyritfjli^ieder.



Ski. 3.

Stk. 4.

Stfc. 5.

I' t;r orciiiiigen bctala lo iirih^dring af skader i jc l • ighudeme, dur siky .1^ .< hold
onitattet af^'erforeninge^s vctlligcholdylses- ng r<)i']>e]suspligt. Når cjurf»rcnii<Rci)
foretager reparationer, sk.il dj akc rutablcring i ̂ æ(l\ . nlfgtog'rimeligu.iT tyii^

Ih „ l'n CJerlcJli8hed gro]- ̂ "•sx»mmtfs. dier forsømirjs^ii vil være til g^uc fi»r dc uviigc
medlymmer, kaii bestyrclseii k-aivc tomøden reiiho!dels;u, vedligeholdelse og
istandsættelse tbretaget oidcii ior en fastsat fri,t. Kravet iremsættes skrittligt. l-ficrkommes
bcstyrciscns krav ikke. k- i b •. ^tyrulsen på foreningens vegne sætte yjurlejlighcddn i stand
for mudlcmmi-ts rcgiiitty

Medlc'nmb'mc må ikke iadc ib^tage ændringer, reparationer eller inaling aj'ejendomnicns
>dre afvUereiderne at" vinduerne eller af døre mod ælicsarealcr eller laae (ipwite
antenner, skilte, reklamer m.w. uden bestyrelsens si. rittligc samtykke.

§16.

Udlejning.

Stk. l. Ved uUlejning til bebodlsr afen ejerlejlighed i sin hylhud skal medlemmet yencsi samtidig
med lejeforholdets begyntielsu give en kopi aflejekonlrakten til bestyrelsens fonnandjfr
dog stk. 2.

§17.

Sikkerhedsstillelse antstiftende tin l snia afvedtæten.

Stk, l. Nærværende vedtægter bcgæres herved tinglyst pantstii'tcnde for kr. 41.000 i hver
cjwrlejiighcd nr. 1-10 i cjcndoiumen matr. nr. 9 CÆ ̂ a^værd By, Bagsvserd, beliggynde
Bondehavevuj 12-14. 2H8(t K.igsværd, til sikkeihed ;cr ̂ tnvert tilgodehaveiidc incd tillæg
af renter og omkostninger som ejertbreningen måtte f; hu» yt medlem, herunder sikkerhed
flir Jaii som ejerforeningeh optager til finansiering ai'qj^rk»rening<jns udgifi^r s. ii.it
yventuclt krav i henhoid D § 15. stk. 4.

Stk. 2. Nærværende panteret respekterer med oprykkendc pm. < .•r. -t alene de pantch cftc!s;er. byi Jer
op servitutter, der hviler PH dc enkelte lejligheder på tid-ipdiktet for tinglysiiing <.f
nærværende panteret.

I de tilfælde hvor tfjwfo'-ci! ingen skrider til retsfori'ølgning mod et medlem. ; hu i!iold (il
iiscrvx'-'ciide bestemmelhc, sk; l udskrift afejertbreniiij-cn;. regnskab ng et al ejeriorcningen
vedtayi ;l budget være tilsux'kkeligt bevis for gældens suwrfliie og fortaldstidcn? iidtræden,
salede.s at dette kan daniii, .^"uiidlap for tvangsfuldbyrd. 'ls*. '.

4 l-'or ejerlbreningcm medlcinnier gælder det, at i'iærvurvndc; pantstiftende br rciiiiiiulsc har
samipc karakter og funktion snin et skadeslt»sbrev, o.; t-L'stemmelsen kan derlor danne
grundlag Ibr foretagelse ;ii*udla'g i henhold til retsplej. - ovcns § 478, stk. l. nr. (•.

Slk.3

hik.



slk' 5 ^TlfS!"^ l';"';:.:;:c:ltesleraæreglerum "A?'№a.. ndria,e, 1„„
•i« det beloh sum ̂  c< tæi^unie ertinylvst nantef,:fl. '...^rZ6lul 1"^1 "<:''"tasi^runie er tinglyst pantstiftaide for.

•tltt.. ^

S^^!^^'1^^^^^.:^^^^.
^SJ:,:£^mnt'-" "i"dens bus'yrelsc °t; de" - "hk'ur •id —•- *- -<•

^=ss^?^^^^^:^^№
om pam, tiftci)dcykkerhedhemj. vMil JennebS'mei^"" uufe' vear' Deslcroll'u?'t->1"t; • ^ 17

=£y^'lm"'^'^-"yw~-?
Ovenstående vedtægter er vedtag på åen ekstraordinære gcuv. »l brsamling den .24, maj 2005

Bagsværd, den /
/"y?"

20(»5

Finn Ilenrikseii

fbrnmiid for e'erforeninuseii

-s. -/
7Ct -- < -t--C<^ /-.

usnningPedersai
bestyr$lsesmcdleni

/... '- -l^)
/ r,^

Til vitterlighed jio underskrifternes a;pthed, dateringens rigtighed .s- mt underskrivernes
myndighed.

l^t^

Navn:

Stilling;

Bopæl:

tø
-fi/^nlian.
Advotatsekt-
Pjndrup V^s: i
mW KøbenhiA^.'

Bupæl;

Navn:

StilJing:

('W<^ l-. c(
Birgme Faber-Rod

Adwkateakretwi .
Strandv^wia2< l tt-

2WO Haltpriii.



* * A + * •» *

* * *
''.;tf)e:

* * Ret fc en i c l i.xe

* ***** Tingly. r i. i -if delingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr. nr. 9 CÆ Hovedejd, Bag^vær. ,, .̂  ,
Dagbogsdato: 29. 06. : (U 5

Dagbogsiir. : 15049 ^

Afvir.t fra tingbogen • f. i 2^.06. 2005 efter .aiA'. med anmei.du.
(Birg:cta Paber-Ro«. •. li

Ret t er i Gladsaxe af. • l:') u6. 2005

•i ^_ '/»4M»
Helle Karstens
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•*• * *

* » * A *

•• * * Retten i (-1.idsaxe
* ****** Tingly iwsafdel ingen

På tegning på Byrde.
Vedrørende matr. nr. 1 CÆ :Iovedejd, Bagsvyrcl
Dagbogsdato: 13. 07 . 200C>

Dagbnysnr. ; 16658 „, ,
•J 11 •(,

.1

Afviit fx.. dagboger den 13. 07. 2005, da vitt <. l ghedsvidner manc-Ae,
Retteu i Pladsdxe deii l3. 07. 2005

Side; 10

) t-0l-,

^.lwU ^
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w *

***

*

***

* Retten L (U Jaaxe

* *-* *** Tinglysning afdelingen

Påtegiiing på byrde
Vedrøxende matr. nr •i C'Æ Hovedejd, Bagsværd- s } IfS
Ejendomsejer:

Lyst første gang den: ly. 07. 2005 undei nr. . 7,.6
Senest ændret den ; l a . 07 . 2005 under nr. '/-, '. 6'"flti

AM
Tillige lyst pantst-i ttenJfr

Samtidig aflyst vedtæ,,te.- og pantstiftende ].Ma.r som
»srof .. rat forevist

Retten i Gladsaxe den 20. 37. 2005

yide: l i

'ik. t . nr. :

AO 150

M^^yM
"®te wittéi


