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Matr. nr. 52 a Birkerød by, Birkerød
EjerlejBghed ur. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20.
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Kirsten H. Sørensen
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§1.

Navn, hjemsted og formål:

Foreningens navn er "Foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen matr. nr. 52 a, Birkerød By,
Birkerød", og dens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 52 a Birkarød by, Biricerad,
beliggende Hovedgaden 49, Stiholmsvej 1-3, 3460 Biikerad og varetage medlemmernes
fEcIlesinteresser, og derunder sørge for ro og orden opretholdes i ejendommen og at ejendommens
vedligeholdelsesstand altid er forsvarlig.

§2.

Medlemmer:

Medlemmerne af foreningen er samtlige ejendommens ejeriejlighedsejere. Enhver ejer har pligt til
at være medlem af foreningen. Ophører et medlem med at være ejer af en ejerlejlighed i
ejendommen bortfalder medlemspligten. Medlemspligten indtrseder, når skødet på ejerlejligheden er
tinglyst (såvel betinget som endeligt) uden andre praesjudicerende retsamnærkninger end
anmærkninger om, at de i ejendommens indestående lån ikke er opdelt. Medlemspligten indtrasder
med retsvirkning fi-a den i skødet naevnte overtagelsesdag. En tidligere ejers medlemskab ophører
først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden andre prssjudicerende retsanmærkninger end
foran anført



Set^2telBr for<ldcs mcueffl mcdenn'- •"^« ete dc fa ej.ri^hed^

§3.

Bidrag til og hæftelser for f æUesudgifter:
For foreningens foipligtelser hæfter forenmgen.
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I til&lde af store, uforudsete udgifter er bejdsen berettiget til at opkræve ekstra ydelser.
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§4.

Varmeregnskabet:
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§5.

Forsikringer:
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§6.

Benyttelse:
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§7.

Udlejning af ejerlejligheder:
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§8.

Vedligeholdelse:

Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen.
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§9.
l

; Generalforsamlingen:

Generalforsamlmgen er forcmngens øverste myndighed.
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Poremngens generalforsamlinger afiioldes i Birkerød efter bestyrelses bestemmelse.

Den ordinære generalforsamling a&oldes inden udgangen af hvert års april måned.
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^Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Meddelelsen skal angive tid og
'"sted for generalforsanalingeB, samt dagsorden. Samtidig vedlægges Srsregnskabet, forsynet med
»påtegning afrevisioaKi. Bestyrelses forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fi-emgå af
indkaldelsen.

-Ethvert medlem har ret til at fa. et angivet emne behandlet på generalforsainlingea. Begasring om at
yfå et emne behandlet på den ordinære generalforsamling m& vasre indgivet til bestyrelsen, senest 8
?.T
'dage før generalforsamlingen, der straks advisere om indkomne forslag.

' Dagsordenen for den ordinasre generalforsamlmg skal omfatte:

il.
1.2.

y"
.
4.

.
5.
6.
;7.
8.
9.

Valg afdirigent/referent
Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og fremlæggelse af
det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsaettelse afstøirelsen af den
enkelte ejers periodevise betaling.
Drøftelse af større vedUgeholdelsesarbejder m. v.
Valg afmedlexnmer til bestyrelsen og suppleanter.
Valg af revisor
Valg afadministi-ator.
Forslag til behandliag
Eventuelt.

; • Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og
stemmeafgivning,

Referat fra generalforsamling underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Ekstraordinser generalforsamling afholdes, når bestyrelsen fmder anledning dertil, når det til
"g. behandling af et angivet emne begasres af mindst 1/4 del af foreningens medlemmer efter
; fordelingstal, eller når administrator eller en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§10.

, Bestyrelsen:

y Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

'' Bestyrelsen vælger selv af sin midte en fonnand. Bestyrelsesmøde afholdes når eet af
•. bestyrelsesmedlemmerne krssver det.
k

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige
.,'. tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.



Hvert andet år afgår formandeii. Bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved'afgang i årets løb bliver mindre end tre, skal bestyrelsen
snarest supplere sig med den for det afgåede medlem valgte suppleant, således at antallet stadig
andrager tre. De således indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende ordiDaer
generalforsamlmg. Findes ingen suppleant, indkaldes til ekstraordinasr generalforsamling til valg af

. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
>1
^

pet påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommeiu fælles
ianliggender, herunder vedligeholdelse.
^
f § 11.
<*

; Tegningsret:

FForeninftfcn tegnes af fonnanden i foiening med et af de øvrige medlemmer. Bestyrelsen kan
^meddele prokura, enkel eller kollektiv.
>\
, ' § 12.
n

*.
^Administration:

,-l Generalforsamlingen ansætter en administrator for ejerforeningen til at varetage administrationen af
ejendommes fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte

^'udgifter og oppebåme indtægter. Bestyrelsen kan give admimstrator tegningsret i alle ejendommens
^daglige anliggender. Administi-ator kan være såvel en eiikelt person som en juridisk person.

^ §13.
•t

'• Regnskab og revhion:

;J * . eiungens regiiskabsår er kalenderåret
•E

^. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for l år ad
/, gangen, genvalg kan finde sted.

- Revisor skal udarbejde revisionsprotokollat.

•^ Arsregnskabet skal underskrives af såvel administrator som af bestyrelsen.

t.
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§14.

. A Foreningens ophør:

3 I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen vælger generalforsamlingen et
f likvidationsudvaig, der foretager de fornødne skridt til foreningen opløsning.
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Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder, henvises ti] eje
i tingbogen.

Birkerød, den ^ l f 1997

Som bestyrelse for Ejerforeningen
natr. nr. 52 a, Birkerød by, Birkerød.

s'.

Frank Dyrkov

Erik Sørensen

^

•l-
Kim Biynnum

fe

^ Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateriiigens rigtighed samt underskrivernes
l; -nyndighed: - ~ ~ ^

;
Bift ils NAVN: Birte Stage

STILLING: „"dmfnl*-«niw
Brfngfltoftenes

Borgergade 30, 4. tv. DWÆL: 3500-v®riasB
1300 København K

;;-; NAVN:
y: STILLING:

.$... BOPÆL:



•T
^•^^f. . . ^- < ,..-...,.

S .•'"! :•'•:" . -• :t'i:. _ •!'•,.

r ^

*** * *»* . •-• •• •••;" ?^ t' •. :...

* * * ^^,M^^..

: :.. ..:
*** *** Tl»fflyi.®S^^' ju,

Påtegning pd byrde '' • 'T1; ••

SSE^.^^S^l.l. l, »irker«, .y, .^„^
^.^^.r£;d"^Eji^,-"-"«. .. ».

fOB. 10:]. 997 under nr. 23933

SACiule)u?>u5;«:"o ^ .< ~«., » » BI^, ̂ ,
Aiun; , . -— ~j,

Ejerlejlighe^ „ ,^„, ^, ̂ ^^^
Retten i Hwsholn den 15. 10. 1997

Grethe s

Side; s

Akt .nr...
B 420


