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Navn, hj emsted o g formdl

$r
Foreningens navn er:

ANDELSBOLIGFORE}IINGEN
TINGPARKEN

Foreningens hjemsted er:
Tingvej 3-53 og Tingvej 6-14

Allersd kommune.

s2
Foreningens formil er at eje, drive og
vedligeholde malr.m.12ab m.fl.Lynge
by, Lynge, i Allersd kommune.

Medlemmer

s3
Stk. 1: Som medlem kan optages en-
hver myndig person, der har eller i
forbindelse med optagelsen som
medlem overtager brugsretten til en
bolig i foreningens ejendom.
Medlemsskabet kan kun vedrore den
bolig, brugsretten omfatter.

Stk.. 2: Som andelshaver kan end-
videre med besty,relsens godkendelse
optages en person eller en juridisk
persorL som har ksbt en andel pi
tvangsauktion som u$'ldestgiort
panthaver. Denne andelshaver skal
betale boligafgift m. v., som
opkreves af foreningen indtil andelen
er videresolgt, men har i owigt ikke
ret til at fremleje andelen og ikke ret
til at stemme eller stille forslag pA
foreningens generalforsamling.
Senest 6 mdneder efter auktionsdagen
skal andelen vere videresolgt efter
regleme i $ 14 stk. 3d) til en person,
som opftlder lravene i $ 3 stk. l.
Hvis dette ikke er sket overtager
andelsboligforeningen salget efter
regleme i $ 14 stk. 3c) og d), g 16 og
$ 17.

Stk. 3: Hvert medlem mi kun have
brugsret til 6n bolig og er forpligtet

til at bebo denne, jfr. dog $ 12.

Indskad, hettelse og andel

s4

Hvert medlem har ved stiftelsen
forpligtet sig til at betale et indskud
nermere fastsat saledes, at summen af
medlemmernes samlede indskud i alt
svarer til 20% aI bygningens
anskaffelsessum med tillres af
eventuelle forbedringer.

$s

Stk. l: Medlemmeme hefter kun per-
sonlig solidarisk for den pantegeld,
der indestAr i ejendommen, samt for
pengeinstitutge ld sikret ved ejerpan-
tebrev i ejendommen, safremt pant-
haveme har taget forbehold herom. I
owigt hrfter de for foreningens for-
pligtelser alene med deres forenings-
indskud, der indgir i foreningens for-
mue som ansvarlig kapital og ikke
forrentes.

Stk. 2: For 15n som optages af for-
eningen efter 1. maj 2011 i henhold til
lovlig vedtagelse pA generalfor-
samling, og som er sikret ved pante-
brev eller handpant i ejerpantebrev i
foreningens ejendom, hcfter andels-
haverne personligt og pro rata efter
deres andel i formuen, si.fremt kreditor
har taget forbehold herom.

Stk. 3: Et medlem eller hans bo
hefter efter stk. 1 og 2, indtil ny
andelshaver har overtaget boligen og
dermed er indtrAdt i forpligtelsen.

s6

Allb medlernmer har andel i
foreningens formue svarende til det
for den enkelte andelsbolig g€ldende
fordelingstal. Der grelder folgende
fordelingstal for andelsboligeme.

TypeD 5 stk. 177/4900
TypeE ll stk. 161/4900
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Type F
Type G
Type H
Type J
Tlpe K
Type L
Type M

4 stk. 161/4900
l stk. 14414900
I stk. 14414900
3 stk. 164/4900
l stk. 164/4900
3 stk. 164/4900
l stk. 164/4900

s7
Stk. 1 : Andelen kan belines i over-
ensstemmelse med regleme i andels-
boligforeningsloven.
Der kaa ikke gives transport i et
eventuelt tilgodehavende efter en
overdragelse, som endnu ikke er
aftalt. Der kan heller ikke anvises
eller meddeles fuldmagt for nogen
anden end andelshaveren til at
modtage og kvittere for afregring af
et sidant tilgodehavende.
Foreningen kan kreve, at andels-
haveren betaler gebyr for afgivelse
af erklering i.h.t. andelsboligfore-
ningsloven $ 4 a.

Stk. 2: For andelen udstedes andels-
bevis, som lyder pi navn. Bortkom-
mer andelsbeviset, kan bestyrelsen
udstede et n1.t, der skal angive, at det
trader i stedet for et bortkommet
andelsbevis.

Stk. 3: Andelen kaa kun overdrages
eller pi anden mide overfores til
andre i overensstemmelse med reg-
leme $$ 14-22, ved tvangssalg dog
med de rendringer, der folger af
reglerne i andelsboligforeningslovens
$6b .

B o li gaftale, b o lig afg ift

$8

Stk. 1: En bolig mi udelukkende
benyttes til beboelse og ikke til
erhverv i nogen form.

Stk. 2: Alle medlemmer er forpligtet
til at overho.lde f6lsningens
vedtegter og owige bestemmelser,
som vedtages pi generalforsam-

lingen samt at betale boligafgift, som
angivet i $ 9.

Stk. 3: Boligafgiften betales mined-
ligt den furste bankdag efter den 3. i
mflnedenVed for sen betaling af
boligafgift kan opkraves gebg
svarende til det p6kravsgebyr, der
ifolge lejeloven kan opkreves ved for
sen betaling af leje.

$e

Stk. 1: Boligafgiftens storrelse
fastsettes pi budgetgeneralforsam-
lingen, idet foreningens budgetterede
udgifter til kreditforening, ejendoms-
skat og vedligeholdelseskonto forde-
les mellem andelshaveme i forhold til
fordelingstal som anfsrt i $ 6. Alle
ovige budgetterede driftsudgifter
fordeles ligeligt mellem andels-
haveme med 1/30 til hver.

Stk. 2: I tilfalde af forhojelse af ud-
gifter, som foreningens medlemmer
er uden indflydelse pi storrelsen af, er
bestpelsen bemyndiget til at foroge
boligafgiften med de hertil nsd-
vendige belob, indtil nreste general-
forsamling mitte fastsette boligaf-
giftens storrelse.

Vedligeholdelse m-v.

$10

Stk. 1: Al indvendig og udvendig
vedligeholdelse af andelsboligen,
herunder renholdelse og vedlige-
holdelse af evt. haveareal, hvortil aa-
delshaveren har enebrugsret, pdhviler
den enkelte andelshaver jfr. dog und-
tagelseme i stk. 4.

Stt. 2: Andelshaverens vedlige-
holdelsespligt omfatter ogse e}t.
nodvendige udskiftninger af byg-
ningsdele og tilbehor til andels-
boligen, jfr. dog undtagelseme i stk.
4. Andelshaverens vedligeholdelses-
pligt omfatter ogsi vedligeholdelse
mod slid oe elde.
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Stk. 3 Sffiemt en andelshaver for-
sommer sin vedligeholdelsespligt,
kan bestyrelsen lcreve nodvendig
vedligeholdelse foretaget inden en
nerrnere fastsat frist. Foretages den
nodvendige vedligeholdelse ikke
inden fristens udlsb, kan andels-
haveren ekskluderes af foreningen og
brugsretten bringes til ophor med 3
mineders varsel, jfr. S 23.

Stk. 4: Foreningen har vedligehol-
delsespligt for udvendige dele af
bygningeme, herunder yderdore og
vinduer bortset fra udskiftning af
punkterede termoruder. Endvidere
varetager foreningen vedligeholdelse
af centralvarmeanleg samt faste
vand-, aflobs- og elinstallationer,
ligesom fe [es forsyningsledninger i
jord, frelleshus, fellesarealer, parke-
ringspladser og udvendig belysning
pA fellesarealer vedligeholdes af
foreningen.
Hegn og flisebelagninger m.v. i
havearealer vedligeholdes af andels-
haveren.
Der henvises i svrigt til notat af 9.
februar 2005.

Stk. 5: Vedtager andelsboligforenin-
gen at ivrerksette generelle forbed-
ringer og vedligeholdelser, kan et
medlem ikke modsrette sig disses
gennemforelse.

Stk. 6: Der afiroldes hvert 6r to
arbejdsdage, hvor mindst en beboer
pr. husstand har pligt til at deltage.
Datoeme offenfliggerres ved skriftlig
meddelelse mindst I mAned for
arbejdsdagen.

Stk.7: Er en husstand forhindret i at
deltage i en arbejdsdag kan de
v€lge at betale en afgift pA 300
DKK. eller fi tildelt en opgave, der
kan udfsres pi andet tidspunkt.
Besty'relsen administrerer tildelingen
af opgaver og efterser udfcrrelsen af
samme.

Stk.8: Husstande, der hverken
deltager i arbejdsdage eller henvender
sig for at fl tildelt en opgave, vil blive
opkrevet en afgift jf. stk. 7 ved forst
kommende mAnedsskifte. Opkrevet
afgift anvendes til vedligeholdelse af
fallesarealeme.

Forandringer

s1r
Stk. I : Andelshaveme er berettiget ti1
at foretage indvendige forandringer i
boligen under forudsetning af, at
dette ikke medforer forringelse af
boligen. Inden forandringerne udfs-
res, skal det skriftligt anmeldes til
bestltelsen senest 3 uger for arbejdet
onskes pebeg)4:rdt. Arbejdet mi ikke
pibegyndes for bestyrelsens skriftlige
godkendelse foreligger. Arbejder, der
krever byggetilladelse, kan ikke
ivrerksettes, for byggetilladelsen har
varet forevist bestyrelsen.

Stk. 2: SAfremt forandringer onskes
udfsrt af hensyn til eldres eller
handicappedes behov, kaa bestyrelsen
kun negte godkendelse, hvis
forandringen medfsrer vesentlige
gener for de owige beboere i
foreningen. Bestyrelsen kan betinge
godkendelse af reetablering ved
andelshaverens frafl ytning.

Stk. 3: Udvendige forandringer, her-
under forandringer af facader, ma-
teriale og farvevalg, redskabsskure og
hegn, kan kun ske med samtykke fra
sivel andelsboligforeningens besty-
relse samt kommunen, hvor denne er
pitaleberettiget.

Stk. 4: Alle forandringer skal udfsres
hindverksmessigt korrekt og i
overensstemmelse med byggelovgiv-
ning og andre offentlige forskrifter.
Hvor dette kreves skal endringer
udfetres af autoriserede h6ndvrerkere.
Bestyrelsen er ikke ansvaxlig fol
anmeldte og godkendte forandringers
forsvarlighed og lovlighed.
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Udlejning m-v.

s12

Stk. 1. Onsker en andelshaver at
fremleje eller udline sin bolig skal
dette skriftligt meddeles bestl'relsen.
Bestyrelsen skal i alle tilfelde
godkende fremleje eller udlanet og
betingelseme herfor.

Stk. 2: En andelshaver, som har
beboet boligen i mindst et halvt 6r,
kan fremleje eller udlAne sin bolig i
samme omfang, som en lejer kan
efter lejeloven, d.v.s. n6r andels-
haveren er midlertidigt fravarende
pA grund af sygdom, forretningsrejse.
studieophold, militartjeneste eller
lignende. Fremlejen eller udlanet kan
gelde for en periode pA maksimalt 2
6r. Hvis en andelshaver har haft sin
bolig fremlejet eller udlant, skal
andelshaveren bebo boligen i mindst
7 itr, fff ny fremleje eller nyt udl6n
kan godkendes.

Stk. 3: Fremleje eller udlan kan ikke
tillades efter andelshaverens
frafl1tning eller efler dsdsfald.

Stk. 4: Fremleje eller udlan af
enkelte vrerelser kan tillades pi de af
bestyrelsen fastsatte betingelser.

Husorden m.u

s13

Stk. 1: Foreningens parkeringsplad-
ser kan benyttes efter goldende
beslemmelser. Foreningens owige
pladser og adgangsveje mi ikke
benyttes til parkering.

Stk. 2: Foreningens frelleshus kan
bruges eller lejes i henhold til
grldende bestemmelser.

Stk. 3: Andelshaveme er altid
berettiget til at holde husdlt (hund,
kat og mindre dyr, som holdes i bur,
ude eller inde). hvis dette kan ske

uden vrcsentlig gene for de
omkringboende. Generalforsamlingen
kan i owigt fastsette regler for
husorden, herunder regler for
husdyrhold, men siledes, at besteende
rettigheder bibeholdes indtil d1'rets
dsd..

Overdragelse af andelen

$14
Stk. l: Hvis en andelshaver snsker at
fraflytte sin bolig, skal andelshaveren
skriftligt meddele dette til
bestyrelsen, og samtidigt oplyse om
andelen skal overtages i henhold til
stk. 3a), forudsat at hanlhun har
beboet andelen i mindst 6 mAneder.
Bestyrelsen skal godkende den nye
andelshaver, men negtes godkendelse
skal en skriftlig begrundelse gives
senest 3 uger efter, at bestyrelsen har
modtaget skriftlig meddelelse om,
hvem der indstilles.

Stk. 2: Hvis andelshaveren ikke har
beboet andelen i mindst 6 mineder
inden frafl1.tning, overgar retten til
anvisning af salg til bestyrelsen, der
herefter vil tilbyde andelen til den,
der stir for tur pi den inteme
subsidirert pA den eksteme venteliste.

Stk. 3: Fortrinsret til at overtage andel
og bolig skal gives i nedenstiende
rekkefolge:

a) Den, der indstilles af andels-
haveren, sAfremt overdragelsen sker i
forbindelse med bytning af bolig,
eller til bam, bameborn, foreldre,
ssskende, bedsteforeldre eller til en
pe$on, der har haft felles husstand
med andelshaveren i mindst det
seneste er fsr overdragelsen.

b) Andre andelshavere, der er ind-
tegnet pe en intern venteliste hos
bestyrelsen, sflledes at den, der forst
er indtegnet pi ventelisten, 96r forud
for de senere indtegnede. Efter 2
afslag gir retten dog videre til den
nreste pi listen. Fortrinsretten er dog
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betinget af, at den bolig der frigores,
skal tilbydes til personer pi intem og
ekstem venteliste efter regleme i
nervaerende stk. 3 b). c) og d).

c/ Hvis ingen efter nrerverende stk.
3 a) eller b) onsker at overtage
andelen. overgilr retten til anvisning
af salg til bestyrelsen, der herefter vi1
udsende meddelelse til personeme pi
ekstem venteliste om, at en andel er
til salg og samtidigt angive salgspris
og owige relevante oplysninger.
Interesserede skal give svar indenfor
14 dage og der gives mulighed for, at
ventelistepersonen kan tilbyde en
lavere kobspris end den angivne
salgspris. Ventelistepersoner, der
ikke afgiver kobstilbud, vil ikke blive
spurgt igen, selvom salgsprisen pA
andelen settes ned.
Bestyrelsen vil tilbyde andelen til
den, der star overst pA ventelisten og
som samtidigt accepterer salgspris
og salgsbetingelser.

d) Sifremt ingen pi ventelisten vil
overtage andelen til den angivne
salgspris, kan selgeren., eventuelt
ved brug af ejendomsmregler, selge
andelen til en person, som ikke er
optaget pi ventelisten eller selgeren
kan acceptere et tilbud, som er
afgivet af en ventelisteperson.
Andelen mi ikke selges for et belob,
der er lavere end det, der er tilbudt af
en ventelisteperson, idet denne da
skal have mulighed for at ksbe til
den tilbudte pris.

Stk. 4: Tvangssalg af en andel i an-
delsboligforeningen i henhold til fo-
gedrettens beslutning, jfr. g6b i "Lov
om andelsboligforeninger" foretages
af andelsboligforeningen efter be-
stemmelseme i narvrerende $14
stk.3. Vedrorende fremgangsm6den
henvises til ovennevnte $6b.
Hvis andelen begreres solgt pA
tvangsaullion, skal personer, der er
optaget pe foreningens ventelister
un- derrettes, si de har mulighed for
at afgive tilbud pi tvangsauktionen.

Andelen mi ikke saelges til en pris,
der er hojere end det fiemg6r af $ 16.

Venteliste

$15

Stk. I : Der fremsendes til ansogeren
information om boligtlper, husleje,
andelsindskud samt et sporgeskema.
Optagelse pi ekstem venteliste sker
fra den dato, hvor besvaret sporge-
skema, samt indskud er modtaget i
foreningen
Ansogeren henvises i owigt til for-
eningens hjemmeside, tingparken.dk.

Stk. 2: Optagelse pi ekstem venteliste
sker efter folgende regler:
Der opkrreves et indskud ved
optagelse pi kr. 150. Indbetaling efter
l. juli gelder for resten af 6ret + det
efterfulgende kalenderdr. Ved ind-
betaling for 1. juli, dakker indskuddet
kun indeverende kalenderAr.
Efterfolgende opkrreves geblr pA k.
50 pr. flr.

Overdragelsessum

$16

Stk. 1: Prisen for andel og bolig, her-
under aftaler under stk. 3 og 4 skal
godkendes af bestyrelsen, og besty-
relsen kan kun godkende en over-
dragelsessum, som er i overensstem-
melse med lov om andelsboligfor-
eninger og andre boligfellesskaber.

Stk. 2: Ved overdragelse af en aadel
mi prisen sAledes ikke overstige,
hvad verdien af andelen i for-
eningens formue, elt. forbedringer i
andelsboligen og dens vedligeholdel-
sesStand med rimelighed kan betinge i
overensstemmelse med galdende og
kommende lovgivning.
Verdien af andelen i foreningens
formue fastlegges som den andels-
verdi, der var geldende pi
aftaletidsounktet.
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Undtagelse herfra g€lder, hvis
selger lovligt har ksbt aadelen for en
hajerc andelsvrerdi end den
nugeldende, idet selger da kan
indregne den hojere andelsverdi i
salgsprisen.
Endvidere grelder, at srelger eller
ksber kan kreve en genberegning af
andelsverdien med pafolgende regu-
lering af salgspriseq geldende p6
henholdsvis udbudsdagen og aftale-
dagen. Hvis salgsprisen reduceres,
kal ventelistepersoner eventuelt
komme i betragtning, jfr. g 14, stk.
3d). Den der kever en genberegning
skal betale alle udgifter til valuar,
revisor, m. v. i forbindelse hermed.
En eventuel reguleringsklausul i
overdragelsesaftalen kan alene god -
kendes, sifremt der i aftalen er indsat
et maksimum for reguleringsbelobet.
Reguleringsklausulen skal godkendes
af bestyrelsen, og denne kan beslutte,
at klausulen skal oprettes p6 en
standardformular.

Stk. 3: For si vidt angir forbedringer
af andelsboliger samt fast tilpasset
losore, kan disse medtages ved
prisfastsettelsen efter de derom til
enlver tid geldende regler. jfr.
herunder lov om andelsboliefor-
eninger og andre boligfellesskaber.
Srelger skal udferdige en liste over
forbedringer og fast tilpasset losore,
med angivelse af udfsrelses&r,
aaskaffelsespris og afskrirming i
henhold til ABF-regler.
Bestyrelsen skal godkende prisen for
det angivne.
Hvis bestyrelsen ikke kan godkende
opgorelsen fastsettes prisen af en af
bestyrelsen udpeget .lurderingsmand
(fra ABF). Selger skal betale
regningen fra vurderingsmanden.

Stk. 4: For si vidt angir losore, som
ikke er tilpasset boligen kan dette
indgA i handelen efter opgorelse, som
er godkendt af besty'relsen. Kober
kaa frit afise at overtage dette
lasarc og har ligeledes ret til at

fortryde et eventuelt ksb indtil
overtagelsesdagen.

Stk. 5: Sifremt den fraflyttende an-
delshaver ikke kan accepiere den af
lurderingsmanden fastsafie pris for
forbedringer, inventar og losore samt
det af l.urderingsmanden fastsatte
nedslag for mangelfuld vedlige-
holdelsesstand, lurderes disse ved
syn og skon, foretaget af en
skonsmand, der skal vcre bekendt
med andelsboligforhold. parteme
udpeger i forening en sksnsmand.
Sefremt parteme ikke kan blive enige
herom, udpeges sksnsmanden af
boligretten. Sksnsmanden skal ved
besigtigelsen af boligen indkalde bAde
den pigeldende andelshaver os
bestlrelsen og udarbejde en vurdel
ringsrapport. hvor prisberegningen
specificeres og begrundes. Skons-
mandens lurdering er bindende for
s6vel andelshaver som bestyrelsen.
Sksnsmanden fastsetter selv sit
honorar og treffer bestemmelse om,
hvorledes omkostningeme ved sksn-
net skal fordeles mellem den fra-
flyttende andelshaver og forenirgen
eller el't. p6legges den ene part firldt
ud, idet han herved skal tage hensyn
til, hvem af parteme der har faet
medhold ved sksnnet.

Fremgangsmdden

$17

Stk. 1: Inden overdragelsesaftalens
indgielse skal ksberen have udleveret
folgende: et eksemplar af andelsbolig-
foreningens vedtegter samt referat af
seneste ordinere generalforsamling
og evt. senere ekstraordinere sene-
rplforsamlinger og budgetgen'eral-
forsamlinger, seneste Arsregnskab og
budget samt en opstilling af overdra-
gelsessummens beregning med speci-
fikation af prisen for andelen, udforte
forbedringer og inventar. Endvidere
skal der udleveres energimrcrknings-
rapport og el-godkendelsesattest, hvis
der er udlon endrinser i
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elinstallationen efter bygningens
opforelse.
Derudover skal ksberen have
udleveret seneste nogleoplysnings-
skemaer om andelsboligen og
andelsboligforeningen, som foreskre-
vet af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Ksberen skal endvidere inden
aftalens indg6else skriftligt gores
bekendt med indholdet af
bestemmelseme om prisfastsettelse,
om adgangen til at heve aftalen eller
kreve prisen nedsat samt
bestemmelseme om straf i lov om
andelsboligforeninger og andre
boligfellesskaber.

Stk. 2: Mellem salger og kober
oprettes en skriftlig overdragelses-
aftale. Bestyrelsen kan forlange, at
overdragelsesaftalen oprettes pi en
standardformular. Overdragelsesafla-
len forsl'nes med bestyrelsens piteg-
ning om godkendelse efter stk. 3.

Stk. 3: Ksberen og alle vilkdr for
overdragelsen skal godkendes af be-
styrelsen. Godkendelse eller indsi-
gelse skal foreligge senest 3 uger
efter aftalens foreleggelse for
bestyrelsen.
Foreningen opkrrever et gebyr fta
selger for foresporgsel til venteliste
og for udarbejdelse af salgs/
ksbsaftale med tilhsrende
dokumenter, inkl. nogleoplysnings-
skemaer. Hvis salget foregar germem
ej endomsmagler opkreves forhojet
gebyr pi grund af loreningens
arbejde med skemaer og
foresporrgsler fra ejendomsmegleren.
Gebyr og forhojet geby'r fastsettes pi
den Arlige generalforsamling.
Se lger skal refrrndere f6lsningen
udgifter i forbindelse med
forespengsel til andelsboligbogen og
udgifter til administrators eksha-
arbejde og juridisk bistand, hvis der
er pant, udleg eller garantistillelse i
andelen samt i forbindelse med
tvangssalg eller wangsaulcion.

Stk. 4: Bestl'relsen kan forlange den
aftalte pris nedsat og en evt. overpris
tilbagebetalt, sAfremt prisen oversti-
ger, hvad der er tilladt.

Stk. 5: Overdragelsessummen skal
senest 5 hverdage for overtagelses-
dagen vere indg6et pi foreningens
konto i pengeinstitut. Sifiemt
overdragelsesaftale indgis mere end 2
uger for overtagelsesdagen, skal
ksber senest 5 hverdage efter aftalens
indgielse enten deponere
ksbesummen eller stille standard-
bankgaranti for denne. Det
deponerede eller garanterede belsb
skal derefter frigives til andels-
boligforeningen senest 5 hverdage for
overtagelsesdagen.

Stk. 6: Efter fradrag af sine tilgode-
havender og nodvendigt belsb til
indfrielse af et eventuelt garanteret
lan med henblik pi frigivelse af
garantien samt tilbageholdelse af et
rimeligt belob til drekning af ksbers
eventuelle krav i anledning af
mangler ved overtagelsen og
endvidere til sikkerhed for betaling af
ikke forfalden boligafgift, efter-
betaling af varme, vand ft.v. ,
foretager foreningen afregning af
provenuet, fsrst til eventuelle
rettighedshavere, herunder pant- og
udlegshavere, og demest til den
fraflyttede aadelshaver.
Overdragelsessummen med eventu-
elle fradrag, som ovenfor nrevnt, skal
afregnes senest 2l dage efter
overtagelsesdagen, forudsat at belsbet
er modtaget rettidigt fra koberen.

Stk. 7: Snarest muligt efter ksberens
overtagelse afboligen skal denne med
bestyrelsen og srelger geruremgi
boligen for at konstatere evt. mangler
ved boligens vedligeholdelsesstand
eller ved forbedringer, inventar og
losore, der er overtaget i forbindelse
med boligen.
Ksberen kan kun komrne med
mangelindsigelser i op til 14 dage fra
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overtagelsesdagen, for skjulte
mangler dog i op til 6 mineder.

Stk. 8: Sifremt ksberen forlanger
prisnedslag for sidanne mangler, kan
bestyrelsen hvis kavet sksnnes ri-
meligt, tilbageholde et tilsvarende
belob ved a.fregningen til se lgeren,
sAledes at belobet fsrst udbetales, ntr
det ved dom eller forlig mellem
parteme er fastsliet, hvem det
tilkommer.

s18

Har andelshaveren ikke inden 3
mAneder efter at vrere fraflyttet. sin
bolig indstillet en anden i sit sted,
eller er overdragelsen aftalt i strid
med bestemmelseme herom, bestem-
mer bestyrelsen, hvem der skal over-
tage andel og bolig, og de vilkar,
overtagelsen skal ske pA, hvorefter
afregning finder sted som anfort i $
17.

sle

En andelshaver er uden fraflping af
boligen berettiget til at overdrage sin
andel helt eller delvist til et
husstandsmedlem, der i mindst 2 8r
har haft felles husstand med an-
delshaveren. Den pigreldende skal
godkendes af bestyrelsen, idet dog
negtelse af godkendelse skal begrun-
des skriftligt.
En eventuel kreditor skal liseledes
godkende overdragelsen

Dodsfald

s20

Stk. l: Dsr andelshaveren, har egte-
fellen/den registrerede parhrer ret til
at fortsette medlemsskab os
beboelse af boligen.

Stk. 2: Sflfremt egtefellen /den
registrerede partner ikke snsker at
forts€tte medlemsskab og beboelse,

har denne ret til at overdrage andelen
efter regleme i $ 14.

Stk. 3: Ovennevnte regler finder til-
svarende anvendelse for personer, der
i normalt mindst 2 6r har ha.ft fielles
husstand med den afdsde
andelshaver.

Stk.4: Ved dsdsfald, som ikke falder
ind rmder s&. 1 eller stk. 3, skal
boeUarvinger senest I mdr. efter
dsdsfaldet fremlegge skifteretsattest
og skriftligt underrette bestyrelsen om
hvorledes andelen snskes overdraset
jf. regleme i $ 14 stk. 3.

Samlivsophevelse

s21

Stk. 1: Ved ophevelse af sarnliv mel-
lem regtefeller/registrerede paftlere
er den af parteme, som efter deres
egen eller myndighedemes bestem-
melse fir retten til boligen, berettiget
til at fortsette medlemsskab os
beboelse af boligen.

Stk. 2: Sffiemt en andelshaver i for-
bindelse med ophevelse af samliv
fraflytter boligen, skal hans egte-
faelle/registrerede parbrer indtrede
som medlem eller forpligte sig til at
indtrede, hvis den pigreldende efter
senere bestemmelse bevarer retten til
boligen.

Stk. 3: Ovennar.nte regler finder til-
svarende anvendelse for personer, der
i mindst 2 ir hax haft fclles husstand
med andelshaveren.

Opsigelse

s22

Andelshaveme kan ikke opsige med-
lemsskab af foreningen og brugsret til
boligen, men kan alene udtrede i
forbindelse med overdragelse af andel
til ny andelshaver.
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Eksklusion

s23

Stk. 1: Bestyrelsen kan ekskludere et
medlem og bringe hans brugsret til
ophor i folgende tilfalde:

a) NAr et medlem ikke trods pAkrav
betaler skyldigt indskud, senest 14
dage efter, at pikrav herom er
kommet frem til medlemmet,

b) ndr et medlem er i restance med
boligafgiften eller andre ydelser, der
skal erlegges safirmen med denne,
og medlemmet ikke har betalt
restancen og pAkravsgebl,r senest 14
dage efter, at skriftligt pikrav herom
er kommet frem til medlemmet.

c) ner et medlem groft forsommer
sin vedligeholdelsespligt, jfr. g 10.

d) nir et medlem optreder til alvorlig
skade eller ulempe for foreningens
virke eller overfor andre
andelshavere.

e) sifremt et medlem i forbindelse
med salg af andelen betinger sig en
hojere pris end godkendt af
bestyrelsen,

f) sifremt et medlem gor sig skyldig
i forhold. svarende til de. der efter
lejelovens bestemmelser beretti-
ger udlejeren til at hreve lejemilet.

Stk. 2: Efter eksklusionen kan be-
sty'relsen disponere efter regleme i $
14 stk. 3 litra b, c og d.

Stk. 3: Den ekskluderede andels-
haver skal, indtil andelen er over-
draget, fortsat opftlde sine forplig-
telser overfor foreningen, herunder
betale boligafgift. Den ekskluderede
skal endvidere medvirke ti1 overdra-
gelse af andelsboligen i fomsdent
omfang, herunder ryddeliggore
andelsboligen samt udlevere nog-
leme til andelsboligen til bestyrelsen

pe det tidspunkt, som bestyrelsen
fastsretter som fraflyningstidspunkt.
Foreningen er ved salg af andels-
boligen berettiget til at lade en
ejendomsmegler foresti salget for
den ekskluderedes regrung. Efter salg
finder afregning sted som anfort i $
t7.

Generalfonamling

$24

Stk. 1: Foreningens hojeste myndig-
hed er generalforsamlingen. Den
ordinere generalforsamling afholdes
hvert 6r inden 5 mineder efter regr-
skabsfirets udlsb med fulgende dags-
orden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Foreleggelse af irsregnskab, for-

slag til verdiansettelse og ert. re-
visionsberetning samt godkendel-
se af 6rsregnskabet og vrerdian-
settelsen.

4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Evt. valg af administrator.
7 Valg af revisor.
8 Eventuelt.

Stk. 2: Ekstraordiner generalforsam-
ling aflroldes, nAr en generalforsam-
ling eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller 1/4 af medlemmer-
ne af foreningen eller administrator
forlanger det med angivelse af dags-
orden.

Stk.3: Der indkaldes desuden irligt
til en budgetgeneralforsamling, der
aflroldes i slutningen af november
maned. Budget for efterfolgende ir
freinlegges og godkendes efter
samme afstemningsregler, som under
ordiner generalforsamling.
Bestyrelsens budgetforslag udsendes
inden generalforsamlingen
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Stk. I Generalforsamlingerze indkal-
des skriftligt med 14 dages varsel,
der dog ved ekstraordiner
generalfor-samling om nodvendigt
kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden for
generalforsamling.

Stk. 2: Forslag, som snskes behand-
Iet pi generalforsamlingen, skal vere
formanden i hende senest 8 dage for
generalforsamlingen. Et forslag kan
kun behandles pA en generalforsam-
ling, sifremt det enten er nevnt i ind-
kaldelsen eller andelshaveme ved op-
slag eller pi lignende mide senest 4
dage far generalforsamlingen er gjort
bekendt med, at det kommer til be-
handling.

Stk. 3: Adgang til generalforsam-
lingen har enhver andelshavet og
derures myndige husstandsmedlem-
mer. Administrator og revisor samt
personer, der er indbudt af bestyrel-
sen har ogs6, ligesom en bisidder for
en andelshaver, med dennes god-
kendelse. adgang til at deltage i og
tage ordet p6 generalforsamlingen.

Stk. 4: Hver andel giver 6n stemme.
En andelshaver kan kun give firld-
magt til et myndigt husstandsmedlem
eller en anden andelshaver i andels-
boligforeningen.
En andelshaver kan kun algive en
stemme i henhold til fuldmagt.

s26

S&. I : Beslutninger pA generalfor-
samlingen treffes af de represen-
terede stemmeberettigede ved
simpelt flertal, undtagen beslutninger
efter stk. 2, 3 og 4.. Dog skal altid
mindst 1/5 af foreninpens
medlemmer vere til stede.

Stk. 2: Forslag om vedtegtsendrin-
ger, omlegning af eksisterende l6n,
optagelse af nye lan og iverksettelse

af forbedrings- eller istandsrettelses-
arbejder, som vil koste mere end en
million kroner kan kun vedtages pi en
generalfomar ing, hvor mindst 2/3 af
medlemmeme er representeret og
med flertal pe mindst 2/3 af de
afgivne ja- og nej- stemmer.
Er der ikke mindst 2/3 af medlem-
meme repr&senteret pA general-
forsamlingen, men er mindst 2/3 af de
afgivne ja- og nej- stemmer for
forslaget, kan der indkaldes til ny
generalforsamling, og pe denne kan
da forslaget endeligt vedtages med et
flertal pi mindst 2/3 af ja- og nej-
stemmer, uanset hvor mange stem-
meberettigede der er repr&senteret

Stk. 3: Forslag om frasalg af fast
ejendom, hel eller delvis endring af
fordelingstal, som angivet i i $ 6eller
om foreningens oplosning, kan kun
vedtages med et flertal pi mindst 4/5
af samtlige mulige sternmer.
Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige
stemmer representeret pi general-
forsamlingen, men opndLs et flertal pA
4/5 af de representerede stemmer for
forslaget, kan der indkaldes til ny
generalforsamling, og pe denne kan
forslaget endeligt vedtages med et
flertal pi mindst 4/5 af de represen-
terede stemmer, uanset hvor mange
stemmer det er representeret.

s27

Generalforsamlingen velger selv sin
dirigent. Sekretreren skriver referat af
generalforsamlingen. Referatet
underskrives af dirigenten og hele
bestl'relsen, og udsendes til
andelshaveme senest 6n mined efter
generalforsamlingen.

Bestyrelsen

s28
Generalforsamlingen velger en be-
styrelse til at varetage den daglige
ledelse af foreningen og udfore gene-
ral lorsamlingens beslutninger.
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Stk. l: Bestyrelsen bestir af4 eller 5
medlemmer efter generalforsamling-
ens bestemmelse for det kommende
flr. Besty'relsens formand velges af
generalforsamlingen, men i avigl
konstituerer bestyrelsen sig selv med
en nestformand, en kasserer og en
sekret€r.
Generalforsamlingen vrelger desuden
op til 3 suppleanter, med angivelse af
deres rrekkefolge.

Stk. 2: Som bestyrelsens medlemmer
og suppleanter kan vrelges andels-
havere og disses myndige hustands-
medlemmer. Som bestyrclsesmedlem
eller suppleant kan kun velges 6n
person fra hver husstand og kun en
person, som bebor andelsboligen.
Genvalg kan finde sted.

Stk.3: Bestyrelsens formand velges
for et ar ad gangen, de ovrige besty-
relsesmedlemmer for to ar ad
gangen, siledes, at to er pi valg pi
hver generalforsamling
Besty,relsessuppleanter veelges for et
ar ad gangen.

Stk. 4: S6fremt et bestyrelsesmedlem
fratreder i valgperioden, indtreder
suppleanten i bestyrelsen for tiden
indtil neste ordinere generalforsam-
ling. Hvis formanden er forhindret,
eller ved dennes fratreden, firngerer
ne stformanden i formandens sted,
midlertidigt eller indtil neste
generalforsamling.
Sifremt antallet af bestyrelses-
medlemmer ved fratreden bliver
mindre end tre, indkaldes en ekstra-
ordiner generalforsamling til valg af
supplerende bestyrelsesmedlemmer,
som gelder for tiden indtil neste
ordinrere generalforsamling.

s30

Stk. 1: Et bestl'relsesmedlem mA ikke
deltage i behandlingen af en sag,
sifremt han eller en person. som han

er beslegtet eller besvogret med eller
har ligrende tilkq'tning til, kan have
srerinteresser i sagens afgorelse.

Stk. 2: Der skrives referat over for-
handlingeme pi bestyrelsesmodeme.
Referatet urderskrives af de besty-
relsesmedlemmer, der har deltaget i
msdet.

Stk. 3: I ovrigt bestemmer besty-
relsen selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Formanden og de owige
bestyrelsesmedlemmer godtgores for
udokumenterede udgifter de har i
forbindelse med varetagelse af deres
bestl'relsesfirnktion. Godtgorelsen
kan maksimalt udgore kr. 3.000 pr.
person pr. ir og fastsrettes arfigl af
bestyrelsen efter vurdering af den
enkeltes udgifter.

$31

Stk. l: Bestyrelsesmsde indkaldes af
formanden eller i hans forfald af
naestformanden, si ofte anledning
findes at foreligge, samt nar et med-
lem af bestyrelsen begrerer det.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutnings-
dygtig, n6r over halvdelen af med-
lemmeme, herunder formanden eller
ne stformanden, er til stede.

Stk. 3: Beslutringer trcffes af de
fremmsdte bestyrelsesmedlemmer
ved simpel stemmeflerhed. Star
stemmeme lige udskydes beslutnin-
gen.

$32

Stk. 1. Foreningen tegnes af formand
(eller i derures forfald nestformand)
sarnt to bestyrelsesmedlemmer i
forening.

Stk.2. Generalforsamlingen skal god-
kende ert. projekt, hvortil der skal
soges kontante midler fra formuen.
Revisor skal modtage generalfor-
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samlingens godkendelse for frigi-
velse af nodvendige kontante midler
til gennemforelse af projektet.
Godkendelsen vil vere formuleret i
referatet fra generalforsamlingen,
med ordstyrers underskrift.
Frigivelse til udbetaling kan siledes
furde sted efter underskrift pA
ansogning af formand(nrestformand),
samt 2 bestl'relsesmedlemmer og
ekstern revisor.

Regnshab og revision

$33

Stk.l: Andelsboligforeningens regn-
skabsir lsber fra 1. januar til 31 . de-
cember.,

Stk.2: Foreningens irsregnskab skal
udarbejdes i overensstemmelse med
god regnskabsskik og underskrives af
eventuel administrator og hele
besfrelsen samt af ekstem revisor.

Stk.3: I forbindelse med udarbejdelse
af arsregnskab udarbejdes en bereg-
ning pi statusdagen af vrerdien af
samtlige andele i foreningen i over-
ensstemmelse med de derom i lov-
givningen geldende regler. Be-
regningens resultat anfgres som note
ti1 regnskabet i s6vel absolutte tal
som i procent af indskudskapitalen.

S&.4: Vrerdiansettelsen af andelene
samt den tilgrundliggende vrerdi-
opgorelsesmetode i henhold til Lov
om andelsboligforeninger $ 5 - indtil
andet er vedtaget $5b, med valuar-
vurdering - skal godkendes af
generalforsamlingen og skal vere
bindende indtil neste ordinrere
generalforsamling, hvis ikke andet
vedtages pfl generalforsamlingen og
hvis der ikke kreves genberegning af
andelsvrrdien jfr. $ 16, stk 2.

Stk. 1: Generalforsamlingen vaelger
en statsautoriseret eller en registreret
revisor til at revidere Arsregnskabet;
revisor skal fore revisionsprotokol.

Stk. 2: Det reviderede underskreure
Arsregnskab samt forslag til drifts-og
likviditetsbudget udsendes til andels-
haveme samtidig med indkaldelsen til
den ordinrere generalforsamling
henholdsvis budgetgeneralforsamling.

Administration

s35

Stk. 1: Generalforsamlingen kan
velge en advokat eller en anden pro-
fessionel ejendomsadministrutor, der
har tegnet ansvars- samt kautions -
forsikring til som administrator at
forest6 ejendommens almindelige og
juridiske forvaltning.
Generalforsamlingen kan til enhver
tid afsette administrator.

Stk. 2: Sfrfremt generalforsamlingen
ikke har valgt nogen administrator,
varetager bestl,relsen ejendommens/
foreningens administration efter
regleme i stk. 3. Bestyrelsen velger i
s6 fald af sin midte en kasserer, som
er ansvarli g bogholderi. opkrevninger
og betalinger.

Stk. 3: Bortset fra en mindre kasse-
beholdning hos kassereren skal fore-
ningens midler indsettes pi konti i et
pengeinstitut. Fra disse konti kan der
kun foretages hevning ved brug af
netbank ved underskrift fra to
bestyrel sesmedlemmer i forening.
Alle indbetalinger til foreningen skal
ske direkte ti1 en sidan konto.

Stk. 4: Bestyrelsen kan helt eller del-
vis overlade bogfuringen til et stats-
autoriseret eller registreret revisi-
onsfirm4 og overlade opkravninger
og udbetalinger efter besq'relsens
anvisninger til et pengeinstitut.

$34
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Stk. 5: Som sikkerhed for
bestyrelses- medlemmers
skonomiske ansvar overfor
foreningen, andelshavere og
tredjemand, tegner fslsningen
sedvanlig ansvars- og besvigelses-
forsikring. Forsikringssummen skal
oplyses i en note i irsrapporten.

Stk. 6: Foreningen tegner endvidere
almindelig brand- og bygningsskade-
forsikring med husejeransvar samt en
arbej dsskadeforsikring.

Oplosning

s36

Stk.l: Oplosningen ved likvidation
forestis af to likvidatorer, der vrelges
af generalforsamlingen.

Stk.2: Efter realisation af foreningens
aktiver og betaling af gelden, deles
den resterende formue mellem de til
den tid vrerende medlemmer i
forhold til deres andels stsrrelse.

S6ledes vedtaget pi foreningens
Generalforsamling, d. 17 . maj 2018

I bestyrelsen:

Jens Buchardt (fo.**O d
aq \^&4dl
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