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Navn, hj emsted og formdl

til at bebodenne,jfr. dog $ 12.

$r

Indskad, hettelse og andel
Foreningensnavn er:

s4

ANDELSBOLIGFORE}IINGEN
TINGPARKEN

Hvert medlem har ved stiftelsen
forpligtet sig til at betale et indskud
nermerefastsatsaledes,at summenaf
medlemmernessamledeindskud i alt
svarer til 20% aI bygningens
anskaffelsessum med tillres af
eventuelleforbedringer.

Foreningenshjemsteder:
Tingvej3-53og Tingvej6-14
Allersd kommune.
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Foreningens formil er at eje, drive og
vedligeholdemalr.m.12ab m.fl.Lynge
by, Lynge, i Allersd kommune.

Stk. l: Medlemmemehefter kun personlig solidarisk for den pantegeld,
der indestAri ejendommen,samt for
pengeinstitutge
ld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen,safremt panthavemehar taget forbehold herom. I
owigt hrfter de for foreningensforpligtelser alene med deres foreningsindskud, der indgir i foreningensformue som ansvarlig kapital og ikke
forrentes.

Medlemmer
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Stk. 1: Som medlemkan optagesenhver myndig person, der har eller i
forbindelse med optagelsen som
medlem overtager brugsrettentil en
bolig i
foreningens ejendom.
Medlemsskabetkan kun vedrore den
bolig, brugsrettenomfatter.

Stk. 2: For 15n som optagesaf foreningenefter 1. maj 2011i henholdtil
lovlig vedtagelse pA generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller handpanti ejerpantebrevi
foreningens ejendom, hcfter andelshaverne personligt og pro rata efter
deresandeli formuen,si.fremtkreditor
har tagetforbeholdherom.

Stk.. 2: Som andelshaverkan endvidere 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 foreningenindtil andelen
er videresolgt,men har i owigt ikke
ret til at fremleje andelenog ikke ret
til at stemme eller stille forslag pA
foreningensgeneralforsamling.
Senest6 mdnederefter auktionsdagen
skal andelen vere videresolgt efter
reglemei $ 14 stk. 3d) til en person,
som opftlder lravene i $ 3 stk. l.
Hvis dette ikke er sket overtager
andelsboligforeningen salget efter
reglemei $ 14 stk. 3c) og d), g 16 og
$ 17.

Allb medlernmer har andel i
foreningensformue svarendetil det
for den enkelteandelsboligg€ldende
fordelingstal. Der grelder folgende
fordelingstalfor andelsboligeme.

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

TypeD
TypeE

Stk. 3: Et medlem eller hans bo
hefter efter stk. 1 og 2, indtil ny
andelshaverhar overtagetboligen og
dermeder indtrAdti forpligtelsen.
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5 stk. 177/4900
ll stk. 161/4900

TypeF
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

lingen samt at betaleboligafgift, som
angiveti $ 9.
Stk. 3: Boligafgiften betales minedligt den furste bankdagefter den 3. i
mflnedenVed for sen betaling af
boligafgift kan opkraves gebg
svarende til det p6kravsgebyr, der
ifolge lejelovenkan opkreves ved for
senbetalingaf leje.
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Stk. 1: Andelenkan belines i overensstemmelse
med reglemei andelsboligforeningsloven.
Der kaa ikke gives transport i et
eventuelt tilgodehavende efter en
overdragelse, som endnu ikke er
aftalt. Der kan heller ikke anvises
eller meddelesfuldmagt for nogen
anden end andelshaverentil at
modtageog kvittere for afregring af
et sidant tilgodehavende.
Foreningenkan kreve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse
af erklering i.h.t. andelsboligforeningsloven $ 4 a.

$e
Stk. 1: Boligafgiftens storrelse
fastsettes pi budgetgeneralforsamlingen, idet foreningensbudgetterede
udgifter til kreditforening,ejendomsskat og vedligeholdelseskontofordeles mellem andelshaveme
i forhold til
fordelingstal som anfsrt i $ 6. Alle
ovige budgetterede driftsudgifter
fordeles ligeligt mellem andelshavememed 1/30til hver.
Stk. 2: I tilfalde af forhojelse af udgifter, som foreningens medlemmer
er udenindflydelsepi storrelsenaf, er
bestpelsen bemyndiget til at foroge
boligafgiften med de hertil nsdvendige belob, indtil nreste generalforsamling mitte fastsette boligafgiftensstorrelse.

Stk. 2: For andelenudstedesandelsbevis, som lyder pi navn. Bortkommer andelsbeviset,kan bestyrelsen
udstedeet 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 regleme $$ 14-22,ved tvangssalgdog
med de rendringer, der folger af
reglernei andelsboligforeningslovens
$6b.

Vedligeholdelsem-v.
$10
Stk. 1: Al indvendig og udvendig
vedligeholdelse af andelsboligen,
herunder renholdelse og vedligeholdelseaf evt. haveareal,hvortil aadelshaverenhar enebrugsret,pdhviler
den enkelteandelshaverjfr. dog undtagelsemei stk. 4.

Boli gaftale, bolig afgift
$8
Stk. 1: En bolig mi udelukkende
benyttes til beboelse og ikke til
erhvervi nogenform.

Stt. 2: Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter ogse e}t.
nodvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehor til andelsboligen, jfr. dog undtagelsemei stk.
4. Andelshaverensvedligeholdelsespligt omfatter ogsi vedligeholdelse
mod slid oe elde.

Stk. 2: Alle medlemmerer forpligtet
til
at overho.lde f6lsningens
vedtegter og owige bestemmelser,
som vedtages pi generalforsam-
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Stk. 3 Sffiemt en andelshaverforsommer sin vedligeholdelsespligt,
kan bestyrelsen lcreve nodvendig
vedligeholdelse foretaget inden en
nerrnere fastsat frist. Foretagesden
nodvendige vedligeholdelse ikke
inden fristens udlsb, kan andelshaverenekskluderesaf foreningenog
brugsrettenbringes til ophor med 3
minedersvarsel,jfr. S 23.

Stk.8: Husstande, der hverken
deltageri arbejdsdageeller henvender
sig for at fl tildelt en opgave,vil blive
opkrevet en afgift jf. stk. 7 ved forst
kommende mAnedsskifte.Opkrevet
afgift anvendestil vedligeholdelseaf
fallesarealeme.
Forandringer
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Stk. 4: Foreningenhar vedligeholdelsespligt for udvendige dele af
bygningeme, herunder yderdore og
vinduer bortset fra udskiftning af
punkterede termoruder. Endvidere
varetagerforeningenvedligeholdelse
af centralvarmeanleg samt faste
vand-, aflobs- og elinstallationer,
ligesomfe [es forsyningsledninger
i
jord, frelleshus,fellesarealer,parkeringspladserog udvendig belysning
pA fellesarealer vedligeholdesaf
foreningen.
Hegn og flisebelagningerm.v. i
havearealervedligeholdesaf andelshaveren.
Der henvisesi svrigt til notat af 9.
februar2005.

Stk. I : Andelshavemeer berettigetti1
at foretageindvendigeforandringeri
boligen under forudsetning af, at
dette ikke medforer forringelse af
boligen. Inden forandringerneudfsres, skal det skriftligt anmeldes til
bestltelsen senest3 uger for arbejdet
onskespebeg)4:rdt.
Arbejdet mi ikke
pibegyndesfor bestyrelsensskriftlige
godkendelseforeligger. Arbejder, der
krever byggetilladelse, kan ikke
ivrerksettes,for byggetilladelsenhar
varet forevist bestyrelsen.
Stk. 2: SAfremtforandringer 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. Bestyrelsenkan betinge
godkendelse af reetablering ved
andelshaverens
frafl ytning.

Stk. 5: Vedtagerandelsboligforeningen at ivrerksette generelleforbedringer og vedligeholdelser,kan et
medlem ikke modsrette sig disses
gennemforelse.
Stk. 6: Der afiroldes hvert 6r to
arbejdsdage,hvor mindst en beboer
pr. husstandhar pligt til at deltage.
Datoemeoffenfliggerresved skriftlig
meddelelse mindst I mAned for
arbejdsdagen.

Stk. 3: Udvendige forandringer,herunder forandringer af facader, materiale og farvevalg,redskabsskure
og
hegn, kan kun ske med samtykkefra
sivel andelsboligforeningensbestyrelse samtkommunen,hvor denneer
pitaleberettiget.

Stk.7: Er en husstandforhindret 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'relsenadministrerertildelingen
af opgaverog efterserudfcrrelsenaf
samme.

Stk. 4: Alle forandringerskal udfsres
hindverksmessigt korrekt og i
overensstemmelse
med byggelovgivning og andre offentlige forskrifter.
Hvor dette kreves skal endringer
udfetresaf autoriseredeh6ndvrerkere.
Bestyrelsen er ikke ansvaxlig fol
anmeldteog godkendteforandringers
forsvarlighedog lovlighed.

4/t4

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..

Udlejning m-v.
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Stk. 1. Onsker en andelshaverat
fremleje eller udline sin bolig skal
dette skriftligt meddelesbestl'relsen.
Bestyrelsen skal i alle tilfelde
godkendefremleje eller udlanet og
betingelsemeherfor.

Overdragelseaf andelen
$14
Stk. l: Hvis en andelshaversnsker at
fraflytte sin bolig, skal andelshaveren
skriftligt
meddele dette
til
bestyrelsen,og samtidigt oplyse om
andelenskal overtagesi henhold til
stk. 3a), forudsat at hanlhun har
beboetandeleni mindst 6 mAneder.
Bestyrelsenskal godkende den nye
andelshaver,men negtes godkendelse
skal en skriftlig begrundelsegives
senest3 uger efter, at bestyrelsenhar
modtaget skriftlig meddelelse om,
hvem der indstilles.

Stk. 2: En andelshaver, som har
beboet boligen i mindst et halvt 6r,
kan fremleje eller udlAnesin bolig i
samme omfang, som en lejer kan
efter lejeloven, d.v.s. n6r andelshaveren er midlertidigt fravarende
pAgrundaf sygdom,forretningsrejse.
studieophold, militartjeneste eller
lignende.Fremlejeneller udlanetkan
gelde for en periodepA maksimalt2
6r. Hvis en andelshaverhar haft sin
bolig fremlejet eller udlant, skal
andelshaverenbebo boligen i mindst
7 itr, fff ny fremleje eller nyt udl6n
kan godkendes.

Stk. 2: Hvis andelshaverenikke 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
subsidirertpAdenekstemeventeliste.

Stk. 3: Fremlejeeller udlan kan ikke
tillades
efter
andelshaverens
frafl1tningeller efler dsdsfald.
Stk. 4: Fremleje eller udlan af
enkeltevrerelserkan tillades pi de af
bestyrelsenfastsattebetingelser.

Stk. 3: Fortrinsrettil at overtageandel
og bolig skal gives i nedenstiende
rekkefolge:

Husorden m.u
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a) Den, der indstilles af andelshaveren,sAfremtoverdragelsensker i
forbindelse med bytning af bolig,
eller til bam, bameborn, foreldre,
ssskende,bedsteforeldreeller til en
pe$on, der har haft felles husstand
med andelshaveren i mindst det
senesteer fsr overdragelsen.

Stk. 1: Foreningensparkeringspladser kan benyttes efter goldende
beslemmelser.Foreningensowige
pladser og adgangsveje mi ikke
benyttestil parkering.
Stk. 2: Foreningensfrelleshus kan
bruges eller lejes i henhold til
grldende bestemmelser.

b) Andre andelshavere,der er indtegnet pe en intern venteliste hos
bestyrelsen,sflledesat den, der forst
er indtegnetpi ventelisten,96r forud
for de senere indtegnede. Efter 2
afslag gir retten dog videre til den
nrestepi listen. Fortrinsrettener dog

Stk. 3: Andelshaveme er altid
berettiget til at holde husdlt (hund,
kat og mindre dyr, som holdesi bur,
ude eller inde). hvis dette kan ske
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betingetaf, at den bolig der frigores,
skal tilbydes til personerpi intem og
ekstem venteliste efter regleme i
nervaerende
stk.3 b). c) og d).

Andelen mi ikke saelgestil en pris,
der er hojereend det fiemg6r af $16.

c/ Hvis ingen efter nrerverendestk.
3 a) eller b) onsker at overtage
andelen.overgilr rettentil anvisning
af salgtil bestyrelsen,der hereftervi1
udsendemeddelelsetil personemepi
ekstemventelisteom, at en andel er
til salg og samtidigt angive salgspris
og owige relevante oplysninger.
Interesseredeskal give svar indenfor
14 dageog der givesmulighedfor, at
ventelistepersonenkan tilbyde en
lavere kobspris end den angivne
salgspris. Ventelistepersoner, der
ikke afgiver kobstilbud,vil ikke blive
spurgt igen, selvom salgsprisenpA
andelensettesned.
Bestyrelsen vil tilbyde andelen til
den, der star overst pA ventelistenog
som samtidigt accepterersalgspris
og salgsbetingelser.
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Venteliste

Stk. I : Der fremsendestil ansogeren
information om boligtlper, husleje,
andelsindskudsamt et sporgeskema.
Optagelsepi ekstem venteliste sker
fra den dato, hvor besvaret sporgeskema, samt indskud er modtaget i
foreningen
Ansogerenhenvises i owigt til foreningens
hjemmeside,
tingparken.dk.
Stk. 2: Optagelsepi ekstemventeliste
skerefter folgenderegler:
Der opkrreves et indskud ved
optagelsepi kr. 150.Indbetalingefter
l. juli gelder for restenaf 6ret + det
efterfulgende kalenderdr. Ved indbetalingfor 1.juli, dakker indskuddet
kun indeverendekalenderAr.
Efterfolgendeopkrrevesgeblr pA k.
50 pr. flr.

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
optagetpi ventelisteneller selgeren
kan acceptere et tilbud, som er
afgivet af en ventelisteperson.
Andelenmi ikke selges for et belob,
der er lavereend det, der er tilbudt af
en ventelisteperson,idet denne da
skal have mulighed for at ksbe til
dentilbudte pris.

Overdragelsessum
$16
Stk. 1: Prisenfor andel og bolig, herunder aftaler under stk. 3 og 4 skal
godkendesaf bestyrelsen,og bestyrelsen kan kun godkende en overdragelsessum,som er i overensstemmelse med lov om andelsboligforeningerog andreboligfellesskaber.

Stk. 4: Tvangssalgaf en andel i andelsboligforeningeni henhold til fogedrettensbeslutning,jfr. g6b i "Lov
om andelsboligforeninger"foretages
af andelsboligforeningenefter bestemmelseme i narvrerende $14
stk.3. Vedrorende fremgangsm6den
henvisestil 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.

Stk. 2: Ved overdragelse
af en aadel
mi prisen sAledes ikke overstige,
hvad verdien af andelen i foreningensformue, elt. forbedringer i
andelsboligenog dens vedligeholdelsesStand
med rimelighedkan betingei
overensstemmelse
med galdende og
kommendelovgivning.
Verdien af andelen i foreningens
formue fastlegges som den andelsverdi, der var geldende pi
aftaletidsounktet.
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Undtagelse herfra g€lder, hvis
selger lovligt har ksbt aadelenfor 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 genberegningaf
andelsverdienmed pafolgenderegulering af salgspriseq geldende p6
henholdsvisudbudsdagenog aftaledagen. Hvis salgsprisen reduceres,
kal
ventelistepersoner eventuelt
komme i betragtning,jfr. g 14, stk.
3d). Dender kever en genberegning
skal betale alle udgifter til valuar,
revisor,m. v. i forbindelsehermed.
En eventuel reguleringsklausul i
overdragelsesaftalen
kan alenegod kendes,sifremt der i aftalener indsat
et maksimumfor reguleringsbelobet.
Reguleringsklausulen
skal godkendes
af bestyrelsen,og dennekan 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
prisfastsettelsenefter de derom til
enlver tid geldende regler. jfr.
herunder lov om andelsbolieforeningerog andreboligfellesskaber.
Srelgerskal udferdige en liste over
forbedringerog fast tilpasset losore,
med angivelse af udfsrelses&r,
aaskaffelsespris og afskrirming i
henholdtil ABF-regler.
Bestyrelsenskal godkendeprisen for
det angivne.
Hvis bestyrelsenikke kan godkende
opgorelsenfastsettesprisen af en af
bestyrelsenudpeget.lurderingsmand
(fra ABF). Selger skal betale
regningenfra vurderingsmanden.
Stk. 4: For si vidt angir losore,som
ikke er tilpassetboligen kan dette
indgAi handelenefter opgorelse,som
er godkendt af besty'relsen.Kober
kaa frit afise at overtage dette
lasarc og har ligeledes ret til at
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fortryde et eventuelt ksb indtil
overtagelsesdagen.
Stk. 5: Sifremt den fraflyttende andelshaverikke kan accepiereden af
lurderingsmanden fastsafie pris for
forbedringer,inventarog losoresamt
det af l.urderingsmanden fastsatte
nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand,lurderes disse ved
syn og skon, foretaget af en
skonsmand,der skal vcre bekendt
med andelsboligforhold. parteme
udpeger i forening en sksnsmand.
Sefremtpartemeikke kan blive enige
herom, udpeges sksnsmanden af
boligretten. Sksnsmandenskal ved
besigtigelsenaf boligen indkaldebAde
den pigeldende andelshaver os
bestlrelsenog udarbejdeen vurdel
ringsrapport. hvor prisberegningen
specificeres og begrundes. Skonsmandenslurdering er bindende for
s6vel andelshaver som bestyrelsen.
Sksnsmanden fastsetter selv sit
honorar og treffer bestemmelseom,
hvorledesomkostningemeved sksnnet skal fordeles mellem den fraflyttendeandelshaverog forenirgen
eller el't. p6legges den ene part firldt
ud, idet han herved skal tage hensyn
til, hvem af parteme der har faet
medholdved sksnnet.
Fremgangsmdden
$17
Stk. 1: Inden overdragelsesaftalens
indgielse skal ksberenhaveudleveret
folgende:et eksemplaraf andelsboligforeningensvedtegter samt referat af
seneste ordinere generalforsamling
og evt. senereekstraordinere senerplforsamlinger og budgetgen'eralforsamlinger,seneste Arsregnskab
og
budget samt en opstilling af overdragelsessummens
beregningmed specifikation af prisen for andelen,udforte
forbedringer og inventar. Endvidere
skal der udleveresenergimrcrkningsrapport og el-godkendelsesattest,
hvis
der er
udlon endrinser i

Stk. 4: Bestl'relsenkan forlange den
aftaltepris nedsatog en evt. overpris
tilbagebetalt, sAfremt prisen overstiger,hvadder er tilladt.

elinstallationen efter bygningens
opforelse.
Derudover skal ksberen have
udleveret senestenogleoplysningsskemaer om andelsboligen og
andelsboligforeningen,
som foreskrevet af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Ksberen skal endvidere inden
aftalens indg6else skriftligt gores
bekendt
med
indholdet
af
bestemmelsemeom prisfastsettelse,
om adgangentil at heve aftaleneller
prisen
kreve
nedsat samt
bestemmelsemeom straf i lov om
andelsboligforeninger og andre
boligfellesskaber.

Stk. 5: Overdragelsessummen
skal
senest 5 hverdage for overtagelsesdagen vere indg6et pi foreningens
konto i pengeinstitut. Sifiemt
overdragelsesaftale
indgis mere end2
uger for overtagelsesdagen,skal
ksber senest5 hverdageefter aftalens
indgielse
enten
deponere
ksbesummen eller stille standardbankgaranti for
denne. Det
deponeredeeller garanteredebelsb
skal derefter frigives til andelsboligforeningensenest5 hverdagefor
overtagelsesdagen.

Stk. 2: Mellem salger og kober
oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsenkan forlange, at
overdragelsesaftalenoprettes pi en
standardformular.Overdragelsesaflalen forsl'nesmed bestyrelsenspitegning om godkendelseefter stk. 3.

Stk. 6: Efter fradrag af sine tilgodehavender og nodvendigt belsb til
indfrielse af et eventuelt garanteret
lan med henblik pi frigivelse af
garantien samt tilbageholdelseaf et
rimeligt belob til drekning af ksbers
eventuelle krav i anledning af
mangler ved overtagelsen og
endvideretil sikkerhedfor betaling af
ikke forfalden boligafgift, efterbetaling af varme, vand ft.v. ,
foretager foreningen afregning af
provenuet, fsrst til
eventuelle
rettighedshavere,herunder pant- og
udlegshavere, og demest til den
fraflyttedeaadelshaver.
Overdragelsessummenmed eventuelle fradrag, som ovenfor nrevnt, skal
afregnes senest 2l dage efter
overtagelsesdagen,
forudsatat belsbet
er modtagetrettidigt fra koberen.

Stk. 3: Ksberen og alle vilkdr for
overdragelsenskal godkendesaf bestyrelsen. Godkendelseeller indsigelse skal foreligge senest 3 uger
efter aftalens foreleggelse for
bestyrelsen.
Foreningen opkrrever et gebyr fta
selger for foresporgseltil venteliste
og for udarbejdelse af salgs/
ksbsaftale
med
tilhsrende
dokumenter, inkl. nogleoplysningsskemaer.Hvis salgetforegargermem
ejendomsmagler opkreves forhojet
gebyr pi grund af loreningens
arbejde
med
skemaer og
foresporrgsler
fra ejendomsmegleren.
Gebyrog forhojet geby'rfastsettespi
den Arligegeneralforsamling.
Selger skal refrrnderef6lsningen
udgifter
i
forbindelse med
forespengseltil andelsboligbogenog
udgifter til administrators ekshaarbejdeog juridisk bistand, hvis der
er pant, udleg eller garantistillelsei
andelen samt i forbindelse med
tvangssalg
ellerwangsaulcion.

Stk. 7: Snarestmuligt efter ksberens
overtagelseafboligen skal dennemed
bestyrelsen og srelger geruremgi
boligen for at konstatereevt. mangler
ved boligens vedligeholdelsesstand
eller ved forbedringer, inventar og
losore, der er overtageti forbindelse
medboligen.
Ksberen kan kun komrne med
mangelindsigelseri op til 14 dagefra
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overtagelsesdagen, for
skjulte
manglerdog i op til 6 mineder.

har denneret til at overdrageandelen
efterreglemei $ 14.

Stk. 8: Sifremt ksberen forlanger
prisnedslagfor sidannemangler,kan
bestyrelsenhvis kavet sksnnesrimeligt, tilbageholde et tilsvarende
belob ved a.fregningentil selgeren,
sAledesat belobetfsrst udbetales,ntr
det ved dom eller forlig mellem
parteme er fastsliet, hvem det
tilkommer.

Stk. 3: Ovennevnte regler finder tilsvarendeanvendelsefor personer,der
i normalt mindst 2 6r har ha.ftfielles
husstand med
afdsde
den
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 underrettebestyrelsenom
hvorledesandelensnskes overdraset
jf. reglemei $ 14stk. 3.

s18
Har andelshaverenikke inden 3
mAnederefter at vrere fraflyttet. sin
bolig indstillet en anden i sit sted,
eller er overdragelsenaftalt i strid
med bestemmelseme
herom,bestemmer bestyrelsen,hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkar,
overtagelsenskal ske pA, hvorefter
afregning finder sted som anfort i $
17.

Samlivsophevelse

s21
Stk. 1: Ved ophevelseaf sarnliv mellem regtefeller/registreredepaftlere
er den af parteme, som efter deres
egen eller myndighedemesbestemmelse fir retten til boligen, berettiget
til at fortsette medlemsskab os
beboelse
af boligen.

sle
En andelshaverer udenfraflping af
boligen berettigettil at overdragesin
andel helt eller delvist til et
husstandsmedlem,
der i mindst 2 8r
har haft felles husstand med andelshaveren.Den pigreldende skal
godkendesaf bestyrelsen,idet dog
negtelseaf godkendelseskal begrundesskriftligt.
En eventuel kreditor skal liseledes
godkendeoverdragelsen

Stk. 2: Sffiemt en andelshaveri forbindelse med ophevelse af samliv
fraflytter boligen, skal hans egtefaelle/registreredeparbrer indtrede
som medlem eller forpligte sig til at
indtrede, hvis den pigreldende efter
senerebestemmelsebevarerretten til
boligen.
Stk. 3: Ovennar.nteregler finder tilsvarendeanvendelsefor personer,der
i mindst 2 ir haxhaft fclles husstand
medandelshaveren.

Dodsfald

s20

Opsigelse

Stk. l: Dsr andelshaveren,
har egtefellen/den registreredeparhrer ret til
at fortsette medlemsskab os
beboelse
af boligen.

s22
Andelshavemekan ikke opsigemedlemsskabaf foreningenog brugsrettil
boligen, men kan alene udtrede i
forbindelsemed overdragelseaf andel
til ny andelshaver.

Stk. 2: Sflfremt egtefellen /den
registreredepartner ikke snsker at
forts€tte medlemsskabog beboelse,
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Eksklusion
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Stk. 1: Bestyrelsenkan ekskludereet
medlem og bringe hans brugsret til
ophori folgendetilfalde:
a) NAr et medlem ikke trods pAkrav
betaler skyldigt indskud, senest 14
dage efter, at pikrav herom er
kommetfrem til medlemmet,
b) ndr et medlem er i restancemed
boligafgiften eller andreydelser,der
skal erlegges safirmenmed denne,
og medlemmet ikke har betalt
restancenog pAkravsgebl,rsenest14
dageefter, at skriftligt pikrav herom
er kommetfrem til medlemmet.
c) ner et medlem groft forsommer
jfr. g 10.
sin vedligeholdelsespligt,
d) nir et medlemoptreder til alvorlig
skadeeller ulempe for foreningens
virke
eller
overfor
andre
andelshavere.
e) sifremt et medlem i forbindelse
med salg af andelenbetingersig en
hojere pris end godkendt af
bestyrelsen,
f) sifremt et medlemgor sig skyldig
i forhold. svarendetil de. der efter
lejelovens
bestemmelserberettiger udlejerentil at hrevelejemilet.
Stk. 2: Efter eksklusionenkan besty'relsendisponereefter reglemei $
14stk. 3 litra b, c og d.
Stk. 3: Den ekskluderedeandelshaver skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opftlde sine forpligtelser overfor foreningen, herunder
betale boligafgift. Den ekskluderede
skal endvideremedvirke ti1 overdragelse af andelsboligeni fomsdent
omfang, herunder ryddeliggore
andelsboligen samt udlevere nogleme til andelsboligentil bestyrelsen

pe det tidspunkt, som bestyrelsen
fastsrettersom fraflyningstidspunkt.
Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en
ejendomsmegler foresti salget for
den ekskluderedesregrung.Efter salg
finder afregning sted som anfort i $
t7.
Generalfonamling
$24
Stk. 1: Foreningenshojestemyndighed er generalforsamlingen. Den
ordinere generalforsamlingafholdes
hvert 6r inden 5 mineder efter regrskabsfiretsudlsb med fulgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsensberetning.
3. Foreleggelseaf irsregnskab,forslag til verdiansettelseog ert. revisionsberetningsamt godkendelse af 6rsregnskabetog vrerdiansettelsen.
4. Indkomneforslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Evt. valg af administrator.
7 Valg af revisor.
8 Eventuelt.
Stk. 2: Ekstraordiner generalforsamling aflroldes,nAr en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens
medlemmereller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator
forlanger det med angivelseaf dagsorden.
Stk.3: Der indkaldes desudenirligt
til en budgetgeneralforsamling,der
aflroldes i slutningen af november
maned. Budget for efterfolgende ir
freinlegges og godkendes efter
sammeafstemningsregler,som under
ordiner generalforsamling.
Bestyrelsensbudgetforslagudsendes
indengeneralforsamlingen
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af forbedrings-eller istandsrettelsesarbejder,som vil koste mere end en
million kronerkan kun vedtagespi en
generalfomar ing, hvor mindst 2/3 af
medlemmeme er representeret og
med flertal pe mindst 2/3 af de
afgivneja- og nej- stemmer.
Er der ikke mindst 2/3 af medlemmeme repr&senteret pA generalforsamlingen,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 forslagetendeligt vedtagesmed et
flertal pi mindst 2/3 af ja- og nejstemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede
der er repr&senteret

Stk. I Generalforsamlingerze
indkaldes skriftligt med 14 dages varsel,
der
dog
ved
ekstraordiner
generalfor-samling om nodvendigt
kan forkortestil 8 dage.Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden for
generalforsamling.
Stk. 2: Forslag,som snskesbehandIet pi generalforsamlingen,
skal vere
formandeni hende senest8 dagefor
generalforsamlingen.Et forslag kan
kun behandlespA en generalforsamling, sifremt det entener nevnt i indkaldelseneller andelshaveme
ved opslag eller pi lignendemide senest4
dagefar generalforsamlingen
er gjort
bekendt med, at det kommer til behandling.
Stk. 3: Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshavet og
derures myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt
personer,der er indbudt af bestyrelsenhar ogs6,ligesomen bisidderfor
en andelshaver,med dennes godkendelse.adgangtil at deltagei og
tageordetp6 generalforsamlingen.
Stk. 4: Hver andel giver 6n stemme.
En andelshaverkan kun give firldmagttil et myndigt husstandsmedlem
eller en andenandelshaveri andelsboligforeningen.
En andelshaverkan kun algive en
stemmei henholdtil fuldmagt.

s26
S&. I : Beslutninger pA generalforsamlingen treffes af de representerede stemmeberettigede ved
simpelt flertal, undtagenbeslutninger
efter stk. 2, 3 og 4.. Dog skal altid
mindst
1/5
af
foreninpens
medlemmervere til stede.
Stk. 2: Forslag om vedtegtsendringer, omlegning af eksisterendel6n,
optagelseaf nye lan og iverksettelse

Stk. 3: Forslag om frasalg af fast
ejendom,hel eller delvis endring af
fordelingstal,
somangiveti i $ 6eller
om foreningens oplosning, kan kun
vedtagesmed et flertal pi mindst 4/5
af samtligemulige sternmer.
Er ikke mindst 4/5 af samtligemulige
stemmer representeret pi generalforsamlingen,men opndLs
et flertal pA
4/5 af de representeredestemmerfor
forslaget, kan der indkaldes til ny
generalforsamling,og pe denne kan
forslaget endeligt vedtages med et
flertal pi mindst 4/5 af de representerede stemmer, uanset hvor mange
stemmerdet er representeret.

s27
Generalforsamlingenvelger selv sin
dirigent. Sekretrerenskriver referat af
generalforsamlingen.
Referatet
underskrives af dirigenten og hele
bestl'relsen, og
udsendes til
andelshavemesenest6n mined efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsen

s28

Generalforsamlingenvelger en bestyrelse til at varetage den daglige
ledelseaf foreningenog udfore generallorsamlingens
beslutninger.
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er beslegteteller besvogretmed eller
har ligrende tilkq'tning til, kan have
srerinteresser
i sagensafgorelse.

$2e
Stk. l: Bestyrelsen
bestir af4 eller 5
medlemmerefter generalforsamlingens bestemmelsefor det kommende
flr. Besty'relsensformand velges af
generalforsamlingen,men i avigl
konstituererbestyrelsensig selv med
en nestformand, en kassererog en
sekret€r.
Generalforsamlingen
vrelgerdesuden
op til 3 suppleanter,med angivelseaf
deresrrekkefolge.

Stk. 2: Der skrives referat over forhandlingemepi bestyrelsesmodeme.
Referatet urderskrives af de bestyrelsesmedlemmer,der har deltaget i
msdet.
Stk. 3: I ovrigt bestemmer bestyrelsenselv sin forretningsorden.

Stk. 2: Sombestyrelsensmedlemmer
og suppleanterkan vrelges andelshavere og dissesmyndige hustandsmedlemmer.Som bestyrclsesmedlem
eller suppleant kan kun velges 6n
person fra hver husstandog kun en
person,sombeborandelsboligen.
Genvalgkan finde sted.
Stk.3: Bestyrelsens
formandvelges
for et ar ad gangen,de ovrige bestyrelsesmedlemmer for to ar ad
gangen,siledes, at to er pi valg pi
hver generalforsamling
Besty,relsessuppleanter
veelgesfor et
gangen.
ar ad

Stk. 4: Formandenog de owige
godtgoresfor
bestyrelsesmedlemmer
udokumenteredeudgifter de har i
forbindelsemed varetagelseaf deres
bestl'relsesfirnktion. Godtgorelsen
kan maksimaltudgorekr. 3.000 pr.
person pr. ir og fastsrettesarfigl af
bestyrelsen efter vurdering af den
enkeltesudgifter.
$31
Stk. l: Bestyrelsesmsdeindkaldesaf
formanden eller i hans forfald af
naestformanden,si ofte anledning
findes at foreligge, samt nar et medlem af bestyrelsenbegrererdet.

Stk. 4: S6fremtet bestyrelsesmedlem
fratreder i valgperioden, indtreder
suppleanteni bestyrelsenfor tiden
indtil neste ordinere generalforsamling. Hvis formanden er forhindret,
eller ved dennesfratreden, firngerer
ne stformanden i formandens sted,
midlertidigt eller indtil neste
generalforsamling.
Sifremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratreden bliver
mindre end tre, indkaldesen ekstraordiner generalforsamlingtil valg af
supplerende bestyrelsesmedlemmer,
som gelder for tiden indtil neste
ordinreregeneralforsamling.
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Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n6r over halvdelen af medlemmeme, herunder formandeneller
ne stformanden,er til stede.
Stk. 3: Beslutringer trcffes af de
fremmsdte bestyrelsesmedlemmer
ved simpel stemmeflerhed. Star
stemmemelige udskydes beslutningen.
$32
Stk. 1. Foreningentegnesaf formand
(eller i deruresforfald nestformand)
sarnt to bestyrelsesmedlemmer
i
forening.
Stk.2. Generalforsamlingenskal godkende ert. projekt, hvortil der skal
soges kontante midler fra formuen.
Revisor skal modtage generalfor-

Stk. 1: Et bestl'relsesmedlem
mAikke
deltage i behandlingenaf en sag,
sifremt han eller en person.som han
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samlingens godkendelse for frigivelse af nodvendigekontantemidler
til gennemforelse af projektet.
Godkendelsenvil vere formuleret i
referatet fra generalforsamlingen,
med
underskrift.
ordstyrers
Frigivelse til udbetaling kan siledes
furde sted efter underskrift pA
ansogningaf formand(nrestformand),
samt 2 bestl'relsesmedlemmerog
eksternrevisor.

Stk. 1: Generalforsamlingenvaelger
en statsautorisereteller en registreret
revisor til at revidere Arsregnskabet;
revisor skal fore revisionsprotokol.
Stk. 2: Det revideredeunderskreure
Arsregnskabsamt forslag til drifts-og
likviditetsbudgetudsendestil andelshavemesamtidigmed indkaldelsentil
den ordinrere generalforsamling
henholdsvisbudgetgeneralforsamling.

Regnshabog revision
Administration
$33
regnStk.l: Andelsboligforeningens
januar
lsber
fra
1.
til
31
. deskabsir
cember.,
Stk.2: Foreningensirsregnskab skal
med
udarbejdesi overensstemmelse
god regnskabsskikog underskrivesaf
eventuel administrator og hele
besfrelsensamtaf ekstemrevisor.
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Stk. 1: Generalforsamlingen kan
velge en advokateller en andenprofessionel ejendomsadministrutor,der
har tegnet ansvars- samt kautions forsikring til som administrator at
forest6 ejendommensalmindelige og
juridiske forvaltning.
Generalforsamlingenkan til enhver
tid afsette administrator.

Stk.3:I forbindelsemedudarbejdelse
af arsregnskabudarbejdesen beregning pi statusdagenaf vrerdien af
samtligeandelei foreningeni overensstemmelsemed de derom i lovgivningen geldende regler. Beregningensresultatanfgressom note
ti1 regnskabeti s6vel absolutte tal
som i procentaf indskudskapitalen.
S&.4: Vrerdiansettelsenaf andelene
samt den tilgrundliggende vrerdiopgorelsesmetode
i henhold til Lov
om andelsboligforeninger$ 5 - indtil
andet er vedtaget $5b, med valuarvurdering - skal godkendes af
generalforsamlingenog skal vere
bindende indtil neste ordinrere
generalforsamling,hvis ikke andet
vedtagespfl generalforsamlingenog
hvis der ikke kreves genberegningaf
andelsvrrdienjfr. $ 16,stk 2.

Stk. 2: Sfrfremt generalforsamlingen
ikke har valgt nogen administrator,
varetager bestl,relsen ejendommens/
foreningens administration efter
reglemei stk. 3. Bestyrelsen
velger i
s6 fald af sin midte en kasserer,som
er ansvarlig bogholderi.opkrevninger
og betalinger.
Stk. 3: Bortsetfra en mindre kassebeholdninghos kassererenskal foreningensmidler indsettespi konti i et
pengeinstitut.Fra dissekonti kan der
kun foretageshevning ved brug af
netbank ved underskrift fra to
i forening.
bestyrel
sesmedlemmer
Alle indbetalingertil foreningenskal
ske direkteti1 en sidan konto.
Stk. 4: Bestyrelsen
kan helt eller delvis overladebogfuringen til et statsautoriseret eller registreret revisionsfirm4 og overlade opkravninger
og udbetalinger efter besq'relsens
anvisninger
til et pengeinstitut.

$34
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Stk. 5: Som sikkerhed for
bestyrelsesmedlemmers
skonomiske
ansvar
overfor
foreningen,
andelshavere og
tredjemand, tegner fslsningen
sedvanlig ansvars-og besvigelsesforsikring. Forsikringssummenskal
oplysesi en note i irsrapporten.
Stk. 6: Foreningentegner endvidere
almindelig brand- og bygningsskadeforsikring med husejeransvarsamten
arbejdsskadeforsikring.

Oplosning

s36
Stk.l: Oplosningenved likvidation
forestis af to likvidatorer, der vrelges
af generalforsamlingen.
Stk.2:Efterrealisationaf foreningens
aktiver og betaling af gelden, deles
den resterendeformue mellem de til
den tid vrerende medlemmer i
forhold til deresandelsstsrrelse.

S6ledesvedtagetpi foreningens
Generalforsamling,d. 17. maj 2018
I bestyrelsen:

(fo.**O
Jens
Buchardt

d

aq \^&4dl

r4/14

