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§l.

Navn, i*jetnste6 og rormåJ:

Foreningeas navn er A/E3 Angelgården. Foreaingens hjemsted er K?øbenbavns Kornmune.

§2.

Foreningens formål er at eThverve, eje og a?s'ue:r?c ejendomrnen matr.m. 1505, 1506, '1507
og 1508 Udenbys Ves)er Kvarter beliggende: Vesterfæl]edvej 87-91, A?ugelgade 3-27, Sles-
vigsgade 16, Sønder Boulevard 122-136, I(øbenhavn V.

§3.

Medletnmer:

Som medlem ltan med bestyre]sens goakendelse optages enhver, der bebor euer sarnt'dig med
optagelsen som meij?]en'i overtager bn?igsretten til og flytter ind i en bolig i foreainge.s ejendom.
Medlernme. skal betale det til enhver tid fastsatte i?ndslcud.

Stk. 2. Hvert mealem må ?cun bave brugsret til en bolig og er forpligtet til at benytte denne, jf.
dog E112-

St?k. 3. Det er dog t'lladt at bave brugsret til to lejligheder, der støder op til hinanden, så?fremt
hensigten er en san'imenlægning af de to lejligbeder efter de i § 11, stk. 4-6 beskrevne retnings-
Linier. Således kan et medlem opnå brugsret til maximalt to lejligheder.

§4.

ForeLøbigt i?ndskud 'udg,ør for de beboere, der 'ved stiftelsen indh-æder som medlernmer, det på
udleveret oversigt angivne beløb. Foreningen er forpligtet til, såfremt der skai lå?nes til dette
indskud at stine sUckerhed i form a?f garanti og pant i ejendommen for disse indslcud. Dette gæl-
der for indskud, som i?ndbetales af de le3ere, der melder sig ind i foreningen inden skØdets un-
dersla'ift, og Icun såfrt.mt de optager lån i den bank foreningen udpeger-

Stk. 2. Nye medlemmer betaler yed optagelsen i andelsboligforeningen, hvad der svarer til lej-
Iigbedens værdi på optagelsestidspunktet i?nklusive forbedringer. Er lejliglieden en lejet lejlig-
hed, tilfalder beløbet foreningen eLlers andelshaveren ener dennes bo med fradrag af ga,Id til
foreningen, långiveode bank, hvis foreningen har st'llet kaut'on og/euer anden sikk-erhed, og
e-venti?ieue social e u'»yndi gheder.

Stk. 3. General'Forsamlingen kan ved almindeljgt flertal beslutte forhøjelse eller nedsæltelse af
a?ndelsimjslcud.
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§5.

Et medlem bæfter alene me6 sii in6skæd for forpligtelser, eiex verrøre:r foreningen, jf. 6og å. 2.

StJc. 2. Har ge'oeralforsamli?ngen besluttet?, at der i foreni?ngens ejeodom, skal optages realkredit-
lån efier pengeinstih?itlån, der er sket ved pantebrev eller båndpant i et ejerpantebrev, bæfter
medleimneme Icun anparts'vis For den?ne pantegæ]a, bvis kreditor uatrykkeligt har taget forbe-
hol& herom.

Stk. 3. Et medlem eller aennes bo hæfter erter st)c 1 og sLk. 2, indti] en ny andelshaver bar over-
taget -boligen og hermed er i?ndtrådt i forpligtelsen.

§6-

Meale'ainierne har amael i foreningens formue i forbo}6 tU &ere.s inakud. Generalforsamli?ngen
kan foretage reguleri?ng a?f a?ndelecie, således at det indbyrdes forbold mellem aadelene kom?mer
til at sva?re til boUgernes indbyrdes vaxai.

§7-

Andelen ?can 'oelånes i overenstemmeise med reglerne i andelsboUgforeaingsloven. Foreningen
kan kræve, at andels'!»a'veren betaler gebyr for afgivelse a??f e:rkl;?g, i henbold til andelsboliglo-
vens § 4a. Andelen kan lcun o'verarages euer på anden måde. ove?es til anare i overensstem-
melse med regleme i F3 F§ 14-24.

Stlc 2. For andelen udstedes a?ndelsbeyis, der lyder PEI navn. Bortkommer andelsbevriset. ka?n be-
styre]sen udstede ei n'5rt, der skal mg5ve, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

§8.

Boiigaftøle:

Foreningen opre(ter en boligaftale med hiiert medlern. Boligaftalen indebolaer bestemmelser
om boligens bmg m.v.

Stk. 2. I?ndtil geae-raiforsamlingen veatager andet, anveodes som boligafJe sædvanlig lejekon-
traJct med ae æn?ger, dex følger af aisse vedtægter og generalforsa?mlingens beslutm?nger.

-21-

-3-



D'?

Side 4 af 16

§9.

Boiigafgift:

Boliga?%rifiems størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsam-
lingen. Generalflorsam!ingen ka?m regulere boligafgifien, således at det inåyrdes forhold mel-
iem boligafgifternes stønelse svarer til boligernes i?ndbyrdes væri.

Stlc. 2? Ved restance med betaling af boligafgiften mv. opkræves kr. 250,- ved ryk?kerskrivelser.
Rykkergeb)rret er en pligtig pengeydelse.

§ 10.

VedUgeholdelse m.v.:

Al vedligeholdelse inde i boUgen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles
forsynings]edninger udski?g af udvendige dgre samt vinduer. Andelsbaverens vedligebol-
delsespligt omfatter også eventuelle n?ødvendige uds?ge. af bygningsdele og tilbehgr til
boligen, så som f.eks. udskiftning af gu3ve og køJckenborde, Andelshaverens vedligehcildelses-
pligt omi'atier også forringelse, som skyldes slid og a-7de.

Stk. 2. Generalforsamli?ngen fastsa:tter na?ere regler om ud'mirelse a?f den udvendige vedlige-
lioldelse, herunaer vedligeholdelse af gård- og hayearealer.

Stk. 3- Forsømmer en andelsbaver groft sm vedligeboldelsesplig,, ka?n bestyrelsen kra:ve n?ød-
ven6ig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat fErist. Bestyrelsen ba?r ret til at få
euer skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejaeme er foretaget.
Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne
udfmes af foreningen for andelshaverens regning eller andelsbaveren kan ekskl'i?ideres efter reg-
lerne i 8) 24, dog kan bmgsretten først bringes til oplm med 3 måneders ve?rsel.

§ 11.

Forandringer:

A?ndelshavenie er berett'get Bl at foretage forandringeri boljgen, jf. dog stlc. 2.

Stlc. 2. I'værksætte1sen af udvendige foraadri?nger skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3 . Fora?n6ringeme ska) udføres bå?ndvæ?ssigi fors'varligt og i overensstei?unelsø med
kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forslaifter.

Stk. 4. En?hver forandring af boligen skal, inden den bringes til udfgelse, forelæggas ror besty-
relsen. I ti]fæ]de, hvor byggei'lladelse er påla'ævet, forevises den for bestyrelsen. inden arbejd-et
iva:rksættes. Bestyrelsen er U<?ke ansvarlig for annieldte forand?ringer.
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St?k 5. Sammenlægning, dvs. e(ableri?ng af en af rette myndigheJ godkendt forbinde]se me)lem
de to lejljgheder, skal være fa-rdiggjort senest et i efter overtagelsen af lejligbed m. to. Er dette
ilcke titfældet, kan bestyrelsen begær:: den s:nest erhviervede lejligbed sut ti] salg, jfr. Fg 14 og E3
24, til samme ande]skrone som k?øbeL Evt. fortjeneste tilfaldci roreni?ogen. Al dolcumeutatiom og
udgifter i forbindelse med samrnenla:gning af lejligheder påhviler andelsbaveren. Godkendelse
fra offenuige mynaigbeder skal forvises bestyrelsen, i?nden arbejderne ivær?ksa:ttes.

S'&. 6 -Åndelshavere med to a?nde.le betragtes i alle tilfa:lde SO[l andelsbavere a?f en lejlighed,
dvs. a?n6elsbaveren bar f.eks. stadig kun en stemme ved generalfors?ger.

§12.

Udlejning:

En ande]shaver kan kun 'adleje eiler udlåne sin bolig mea bestyrelsens tUladelse, som ]cun kan
gives, vår en andelsbaver af sa-lige, ,o-rande mdlertidigt må fraflytte si?n lejlighed for en kcrtere
periode. Bestyrelsen skal endiidere god?kende le.jeren og betingelserne for Iejemålet.

Stk. 2. 'Udleje eller «dlån af en.kelte værelser kan tillades af bestvr, elsen efter be,tingelser Fas}sat
af denne.

St]c. 3. Der kan dog altid udlejes euer aaånes i overensstem?meise med lejeiovens ti] e.nhve;r t'd
gældende regler.

§ 13-

Husorden:

Gene.alfors?gen kan til enhver tid, bindende for alle æeij?]emnier, fastsætte regler for bus-
orden, husd)&old m.v-, jf. dog s(lc 3.

Stk. 9 . Beståeude rettigheder om b«sayrhold 'm.v. kan ikke bortfalde fg efter dyrets død.

Stl<. 3. Et medlem ba?r dog altid ret til at ho]de førerh'and, selvoin i?ge medlernmer er afskåret
fra busdy'rhold.

§ 14.

Udlejede leiligheder, som 'oLiver leaige, 6isponerer bestyrelsen over på følgende måde:

a) -Vea opslag 'oekendtgør besryrelsea, at der er en ledig lejlighe4 og at interesserede an-
delsbavere skal melde sig sl='ftligt inden en af bestyrelsen angivet frist. Er der flere in-
teresserede, ha?r den anaelsbaver fort'nsret, der har dea ældste lejekontrakt euer a?ndels-
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bevis for den lejlighed, andelshaveren flytter fra. Har flere andelshavere samme ancien-
niteL, tækkes der lod. Tildeles en lejlighed efter denne regel, får andelshaver 2 års ka-
rantæne. Efter karanta=nen tilslaives andelsbaver anciennitet fra tidspunJctet for indflyt-
ning i ejendom-nen.

Den le.jlighed, anrJelsbaveren fraflytter, skal så opslås, hvorefter dei forho]der sig med
demie som ovenfor og så fremdeles, indtil ingen andeisbaver la:ngere er i?nteresseret.

Proceduren en6a således med, at der bli'ver en lejlighed tU disposii6on. Den råder besty-
relsen over som følger:

b) Ikke-nnedlemmer af andelsboligforeningen, dar efter indst'lling fra en andelshaver er
indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, har dernæd fortn?nsref efter t'dspunktet for
Ind?egningen,

c) Dernæst kommer andre i betragtriing, der i?ndstiues af overdrageren.

Er Jer oprettet venteliste, bar bestyrelsen på begæring af den fraflyttede ande]shaver pligt t'l at
anvise en ny andelsbaver inden 6 uge,r fra begæringen. Vantelisten Sk!]] på begcerj?ng forevises
foreningens medlemmer.

Stk. 2? Der er følgende begrænsninger med hensyn til overtagelse af en leilighed:

1) Ved indflyhmgen må der kun være 2 volcsne personer.

2) Så længe andelslejemålet består, må det ikke bebos af andre voksne end andelshayer-
ne euer en andelsbaver og demies ægtefælle/samleve«. A?naelsbavernes voksne børn
er dog u?ndtaget-

Slci?ille bestyrelseo finde det formident, kan bestyrelsen dispensere fra reglen i oven-
nævnte 1) og 2). [

Stk. 3. Bestyrelsen slcal godkende den ny mdelsbaver. Bestyrelsens afslag kan, hvis det laæves
af den sælgende a?ndelsba'ver, i?nddrages for ekstraordinær generalfo-rsamli?ng, der afholdes inden
10 dage og tidligst 5 dage efter indkaldelsen.

Stk. 4. Ovennævnte regler ga:lder også, hvis andelsbaveren testarnenterer sip lejlighed til over-
tagelse ved dødsfald?

§ 15.

Ha?r a?ndelshaveren ikke inden ?dst 3 måneder efter at -være fraflyttet sin bolig efter § 14 a,
stk. l litra e indstiuet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i sl'd med bestem?melser-
ne herom, bestern?mer bestyrelse.n, hvem der skal overiag,e ;anael og bolig og de vilkår, overta-
ge]sen s1i<al ske på?, 'hvore,fter aJEregning finder sted som an?fø'rt i E) 23.
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Fl 16.

En an6elshaver er uden frafl $g af -boligen beretiiget til at overdrage sin andel helt eLler del-
-vis t'l et h'usstandsmedlen'i, der i mindst 2 å?r har haft fa:Ues hi?isstand med andelsbaveren. Den
pågælde.nde skal godkendes a?f bestyrelsen. Eveotue) na:gtelse af godkendelse skal begmndes
slaiftligt-

§ 17.

Dodsfald:

Ogir ande.]sbaveren, har ægte.fa:Il en rpt f:?! i-t :!"ort=tte æed2eaxskab og beboels:= af boligea.

StJc. 2. Ønsker a:gtefa-llea i]cke at fortsætte med]emssk?ab og beboelse, har den?ne ret til efter reg-
leme i F3 14, stk. 7, at indstille, hvan der skal overtage ande] og bolig.

Stk. 3. Efferlades der ikke a:gtefæue, eller m:isker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2,
slcal ske efter føigende rælakefølge gives fortrinsret til:

l . Persooer, som beboe.de botig yed i-ødsfaldet, og som n'iindst 2 år bavde haft Fa=Ues husstand
med andelshaveren.

2. Personer, som a?f den afdøde andelshaver ved testa?n"iente eller ved sla-iftUg henvendelse. til
aoestyrelsen VELT anmeldt som beret'tiget til andel og bo)ig ved andelshaverens døa

3 . P ersorier meo: hvem a?adelsl'iaveren e'r beslægte( i lige op- eUer nedst'gende linie.

§ 18.

Sam?Uvsoptiævelse:

Ved opha:veise af samliv meLle. ægtefæuer er deo af parterne, der efler deres egen euer myn-
dighed?es bestemmelse ru retten t'] boligen, berettiget til at fortsætte el?ler indtræde i nied-
]emsskab og beboelse af boiigen.

8tl<. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anven6else ved opha-velse af samli'vsforhold i ?gt,
såfremt den persor% der i henbold hertj?l skal overtage andel og bc"iigi ha?r haff fælles husstand
med andelsha'veren i ?dst 2 Å for samli'vsopBævelsen.
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§ 1!9.

Opsigelse:

Andelshaveren kan ikke opsige medleimskab af foreningen og brugsret til boligen, rnen ka?n
alene udtræde efter regleme i 5,E3 ] 4-23 om overførsel af andeL

§ 20.

Overdragelsessum:

Prisen for andelen skal godlcendes af bestyrelsen, som desuaen skal godlcende eventueue aftaler
::f!er :.k. 2. Bestt)rrelsea !-an kaa goalcemde em n?t?elig pris og b?øjst et beløb opgjort efter rierlen-
stående 'retningsli?nier:

a) Værdien af andele'o i for?gens formue sættes fil den pris, der er fas;tsat på den seneste Å-
lige generalforsa?mling. Andelenes pris fasts;ættes under iagttagelse rd reglerne i lov om an-
delsforeninger og andre boligfæliesskaber. Generiforsamlingen?s prisfastsættelse er binde.-
de, selv om der 'lovli gt Imnne have va:ret fasLsat en b?:ere elle'r lavere pris.

b) Va-rdien af forbedri?nger i boligen ansættes til mskaffelsesprisen med fradrag a?f eventuel
værd'iforri?ngelse på grund af Thde.r og slitage.

C) Væraien af inventar, der er særligt tdpasset eller instal]eret i boligen, fasts:'?tte.s under hen-
syntagen til anskaffelsespris, alder og sUtage.

d) Såf"-emt boLigens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristil-
la-g respekt'v prisnedslag under hensyn hert'l.

Stk. 2. Hvis der samtiijig med overdragelse af andelen overarages løsie eller indgås anden
retshandel, skal vederlaget sættes til va,-dien i fri handel.

Stk. 3. En vurderingsmand valgt af bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og
løsø're på ?dlag af en opgø'relse, udarbejdet af den fraflyttende andelsbaver. Prisfastsa,ttelse
sker ved, at bestyrelsen indkalder en vindermgsmand sa?mt andelshaver på en for alle acceptabel
dato. Vurderingsmanden, andelsbaveren samt normalt to bestyrelsesmedlem?mer skal deltage i
besi g'a gelsen. V-i?u'deringsmandens honorar betales af køber og s:æ,Iger i forening med hver 50%.
Bestyrelsen skal godkende vurderingsmandens afgørelse.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen euer sælger ikke kan acceptere den af vurderingsmanden fastsatte
pris for forbedringer, inventar og løsøre sa?mt et evt fastsat nedslag for mangelfu]d vedligehol-
delsesstand. sker fastsætte)sen a?f prisen for forbearinger, inventar og løsøre med udgaogspunlct
i en opgø'relse udarbejdet af den frafl yttende andelsbaver.

Stk. 5. Kan den ffaflyttende andelsbaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsat'e pris for fer-
beariger, inventar eUer løsøre sarnt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld veaige-
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holdelsesstand, vurderes 6isse yied syn og skøn?, foretaget af en sk?ønsma?nd., der skal være be-
Irendt med andelsbo]igforbo]d? Parte'rne udpeger i foreni?ng en skønsmand- Ka?c pai-teme i'cke
blive enige he.rom, udpeges slcøns'aianden af boligretten. Skmismanden skal ved besi gtigelsen af
boligen ina!ralde både den påga-Idende andelshaiier og bestyrelsen og udarbe?ide en iri?u'de%mgs-
rapport, h'vor pr's'be,re.gpfmge;n specificeres og begrundes. Slcønsma?ndens vurdering er 'binden6e
for såvel andelsbaveren som bestyrelsen. Sk?ønsmanden fastsætter sel'v sit kionorar og træffer
besternme]se om, hvorledes omkostnj?ngeme ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede
ani'elsliayer og foreningen, idet der berve.d tages hens)rn til, hiiem af parterne, der bar fået 'rne.ei-
hold ved skøn?net.

Stk. 6. Besatyrelsen skal ilcke godkende priser'i ved ovexdra(,e,?se af u]»vervsandele, hvor61 der
ikke er la'iyttet en boUgret.

§ 21.

Finansiering af overaragelsessurrunen:

l tilfæ)de af at foreni?ngen i hen?hold til tidligere 'regleri vedtægteaie og andelsboligforeni?ngslo-
ven har afg'-vet garanti for li 't'l delvis finansiering af en o'verdragelsessum, og låntager ikke
betaler renter og afd?rag rettidigt, skal långiver underreite foreningen slaiftljgot Om restancen.
Bestyrelsen slca) i så fald sende skrif'iligt pålaav t'l låntager om berigtigelse a?f restancen inden
en angiven frist på ?dst 4 dage. Sffiemt restancen bengtiges inden fristens udløb sltal långi-
ver være. forpligtet til at lade lånet blive ståemde sonn op rindeligt a?i'talt. Såfremt restancen ilcke
berigt'ges inden fristens udLøb, kaa bestyre]sen ekskludere låntageren a??f foreningen og bringe
hans brugsre( t'il ophør i overensste=nmelse med regleme i E) J4 om elcsklusion?

Stk. 2. 'Lån(ffiver Ican først rejse ](TEI-V mod foreningen i henbold til garantien, når overiagelses-
surrunen for salg af bo'ligen er i?nabetalt, men 6og senest 6 må?neder efter, at skriftlig iu'iderret-
ning om res;ancen er givet. Garantien lcan kæn g«es gæ,ldemde for det beløb, som restga,Iden ef-
?er låneaftalen slculle udgøre, da underretning om restancen blev g'vet?, med tiuæg af 6 foregå-
eride månedsydelser og med tinæg af de 'oævnte betøb.

E, 22,

Har andelsbaveren i forbinae]se med finansieffg af købet af andelen optaget lån i et pengeinsh-
tut, u?pderretter besty'relsen pengemstifuttet om godkendelse af salg af a?ndelen, hvis pe.ogeinsti-
ha(tet udtry)ckelig bar amnodet herom.

§23.

Fremgangsaråde:

Inden afialens indgåelse skal sælgeren udleyere et el?csemplar af an6e!sboligforeningens yedta::g-
ter t'l hberen saml a?nde?sboLigforeaingens seneste årsreg?skab og budget, en opstilling af k?ø-
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besummens 'be;regnfmg med specifil<ation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inven-
tar. Sa-Igeren skal endvide,-e inden aftalens indgåelse sla-iftligt gøre køberen bekendt med ind-
holdet af bestemmelseme om prisfastsa:ttelse og om straf i lov om andelsboligforeni?nger og an-
dye boligfa-llesskaber.

Stk. 2. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren re,funderer udgiften til forespørgsel til
a?ndelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrejsens og/
elier administrators ekstraarbejde ved afregning til pani- eller udla:gsbavere og ved tvangssalg
el)er -aulction?

St)c. 3. Meuem sælger og k?øber opt-ettes en slaifuig overdragelsesafiale, der forsynes med be-
styrelsens påtegning om god?kendelse.

Stk. 4. A.]le vil?kår for cverdragelsen s!:a?! gcrlkcnrle-s a??f bestvr, e'!sen, der !??an bestem?m?e, at over-
dragelsesaftalen skal oprettes på en standardformulm'.

StJc. 5. Overdragelsessummen skal i?ndbetales til foreningen, som efier fradrag a?f sine tilgode-
havender og nødvendigt beløb til indfffelse af et eventue,lt garanteret lån med henblik på frig'-
velse af ga?rantien - provenuet afregnes først t'l eventueue rettighedsbavere, hemnder pant- og
udla:gsbavere, og derna:st til den fraflyttende andelsbaver. Bestyrelsen er ved afregning overfor
den fraflyttende andelsbaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb tu sikkerbed for beta-
ling af iklre forfaJden boligafgift og efterbetaling af varmeudgift o. Ugn? Såfremt afregning sker
inden 'fraflytning, er foreningen endvidere berett'get til at tilbageholde et rimeligt beLøb til dælc-
ning af k?øberens eventueUe hav i anleaning af mangler ved o'vertagelsen.

Stk. 6. Snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal denne med bestyrelsen
gennemgå lejligheden for at konsiatere eventuelle mangler -ved lejlighedens 'vedligehol6elsesi'l-
stand euer vea forbedringer, in'ventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med iejligbeden.

Stk. 7. Såfremt )cøberen EorlanBer prisneaslag for sådanne mxgler, slcal denne senest 3 uger ef-
ter oyerdxage.lsen skriftligt gøre bestyrelsen oprnærJcsom på?, at ban ?sker prisnedslag, samt
vedlægge et forslag til ændringer i vurderi?ngen. Bestyrelsen kan da?, hvis kravet slcmines rime-
ligt, tilbageholde et tUsva?rende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet føst udbeta-
les, riå?r det ve6 dom euer forlig meuenn pa?rterne er fastslået, bvem det tilko?er.

Stlc 8. S åfremt bestyrelsen i]cke skøn?ner kravet ri?meligt, lcan køber forlange, at lejligheaen vur-
deres af en sk?ønsmand- Dette fomdsa,tter, at køber senest I uge efter bestyre'!sens svar sla'iftligt
bede'r bestyrellsen om en skønsmand. Reglerne for en sk?ønsma?nd er de samme som for sælger, i
§ 20.

Stl<. 9. Ved salget af sammenlagte lejligheder kari bestyrelsen, i tilfælde a?f ilåe afsluttet sa?m-
menl.pgning, fastsætte et fradrag i sælgerens tilgodehavende, jfr. "retni?ngslinier for sammen-
l æ gnin g " .
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§ 24.

Elrsldusion :

Bestyrelsen ]<an etcsk)udere et medlem og bringe dennes bmgsret t;] ophm i følgende tilfælde:

l . Når et medleu» ikke betaler slcyli2i gt indskua, og medlemme( ilae bar betalt det skyldige be-
løb senest 3 dage eiter, at skr'iftli gt på)hav bexom e.' kornn?iet frem til medlemmet.

2. Når ei 'a:tedlem e:r i restance med boLigafgiften eller anare ydelser, der ska] erla:gges sam-
rnen med denne, og medlermnet iU<e bar berigt'get restancen senest 3 dage efter, at sk'ft-
ligt pålaav herom er kom?me( frem til medlemmet.

?i. Ni et merllem groft rors?mer sin vedLigeholde]sespligt

4. Nå?r et medlem gør sig s)cyl6ig i forhoid, syarende t'l dem, ae.r efter Lejelovens bestemmel-
ser berettiger ejeren til a( hæve/o1:isige lejernåle!?.

5. Nå?r et meÆem misligbo]der betali?mgsforpligtelsen, for ]»'vil]cen andelsboljgforeningen har
Thllet siklcerhed og/eUer gma=iteret?, jfr. F3 4.

6. Nå?r et medlem groft ge'reru anare medlemmer eLlex foreningen.

7. Når et medJem gentagne gange ave.mærfle?x husordenen, uden at dette efter Lejeloven beret-
tiger tu at hæve/opsige.

8. Når et medlem uden tillodelse elleri stria mea lej eloxien iJcke bor i ]ejligheden?

9. Såfre.t § l 4's begra=nsninger med 'he.syn til antauet af voksne i lejligbeden rkke respelcte-
res.

10. Når et medlem i forb'indelse mei' en overaragelse af andelen be(inger sig en stæe pris end
god?kenat af bestyrelsen.

1l. Når et medlem ilcke ba?r overboldt 1-års fristen for goa.lceadelse og gennemførelse af en
sarn?menla,gning af lejligheder. Godkendelsen skal ske af i'e rette myndigbeder.

Stk. 2. Efler eksklusion kan bestyrelsea disponere efier regierne i 8, 15.

§)5,

GeneraLforsam?Ling:

Foreniogeas h?øjeste myndigbed er gea.eralforsamlingen. Den ordina:re general-Forsamli?ng af-
holdes hyert år inden 4 måneder efter regaskabsårets udløb med følgende dagsorden:

-29-
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1, Valgafdirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forela:ggelse af årsregnslcab, forslag til vaxdiansættelse og eventuel revisionsberetni?ng
samt godkendeJse af årsregnskabet og værdia?nsættelse.n.

4. Forelæggelse af driffs- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel æn-
dring af boligafgiffen.

5. Forslag.

6. Va)g af formand. l

7. Valg af øvrige bestyre]sesrnedle?er og suppleanter. Va]g af administrator.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Stlc. 2. Ekstraordinær generalforsaming afholdes, når en generalforsamling euer et flertal af be-
styre.]sens medlerrimer eUer ]/4 a?f foreningeris medlemmer euer administrator, bvis en sådan er
'val,ot, forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 26.

Ger'iera?lforsamli?ngen i?ndkaldes slaiftligt med mindst 14 dages va?rsel, der dog ved ekstraordi-
na» generalforsamling om n?ødvendigt kan nedsættes til8 dage. ][ndkalde]sen skal indeholde
dagsorden for generalforsamlingen.

Stl<. 2. Fo'rslag, som ønskes behandlet på gene,ra]forsamli?ngen?, slcal 'være fonnanden i bænde
senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsa?mling,
hvis den enten er nævnt i inakaldelse eller andelsbaverne ved opslag eller på lignende måde se-
nesi 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med at det kommer t'l behandling.

Stk?. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har
enhver anaelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige hussta?ndsu'ieaem?mer. De(n) ad-
gangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiyer, dex bar ret til at tage
ordet på generalforsamli?ngen. Revisor euer administrator, hvis en sådan er valgrt, samt personer,
der er indbudt af bestyrelsen, bar ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalfor-
samlingen.

Stk? 4. Andelsbavere med to andele (med benblik på sammenlægning) betragtes i alle tilfælae
som andels)»avere af en }ejligbea

-30-
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§ 17.

Generalforsamlingen tæffe.r beslutning ved smpelt flertJ, bortseC fra sp«gs'å?l anfsrrt i slk. 9 .
Dog skal al('d mindst l/5 rd foreningens medlemmer var.rc til stede.

Stk. 2. Vedtageise af forslag om:

a) Nyt iaiishi6

b) Regu1ering af det imdbyrdes for'nold af boligafgi.?ften

C ) Iværksettelsen af arbejder, hvis finansiering kræver en forb?etjelse CLF boligafgiften
med mere end 40%

d) Salg af foreningens ejendom, eller de] heraf

e:i Vedt.ægtsændr'nger

f) Foi-eningens opløsrÅg

?cræver, at rpjndst 2/3 af medlemmeaie er fil stede og 2/3 stemmer for forslaget.

Stlc. 3. E-r der mind?re end 2/3 af medlemmerne til stede, men sternmer 2/3 af de fr?dte for
forslaget, kan der i?ndkaldes til ekstraordina» generalforsatnling. På denne geaeralfarsamling
kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset a?nta} tilstedeværende medleimrier.

§ l3,

Referatet af generalforsamlingen underslaive.s af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet euer
tilsvarende inforrnation om de på generalforsamlingeri tmfne bes]utninger sendes til andelsha-
vere senest een måned errer gereralfors?zerris afboldelse.

§l9.

Bestyrelsen:

Generalforsam!ingen væ;Ige. en bestyre)se til at varetage 6en daglige ledelse af foreningen og
udfø're generalforsamlingens beslutainger.

§ 30.

Best)q-elsen best:ir af 3-5 medlea>er ener generalforsamU?ngens bestemmeise. Bestyrelsens
formand væl-ges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer best2,rrelsen sig selv. Genera?!-
forsaizLingen va:lger desudem en eLler to suppleanter.

-3i
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Stk. 2. Som besfyre]sens medlemmer og suppleanter ka?n vælges andelshavere og disses nnyndi-
ge busstandsmedleimner. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun yælges een person
fra hver hussta?nd.

Stk. 3. Bestyrelsesmed]e?eme 'vælges for 2 år ad gangen. PEI den stiftende generalforsa?mling
vælges to bestyrelsesmedletnmer dog Icun for et år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges
for 1 åx aa gangen. Genvalg kan finde sted.

Btl<. 4. H'iris et bestyrelsesmedlem frah'æder i valgperiodea, indtræder suppleanten i bestyrelsen
for tiden indti] næste ordinaxe generalforsamling. Såfren'it antalle,t af bestyrelsesmedlemmer
ved fratra:den bliver mind?re end 3, i?ndkaldes en generalforsamling t'l va?lg af supplerende be-
styrelsesmed'le'?er. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem slcer kun
for :n resterende del a?f den fratrådtes vaIgperiode.

§ 31.

Et bestyrelsesmedlem tå iUce deltage i behandlingen af en sag, s rremt ban eller en pe.rson,
som ba?n er beslægtet euer besvogret med eller har lignende tilkn ytning til, kan have sa?tues-
ser i sagens afgørejse.

Stk- '). Der tages referat af bestyrelsesrn?øderne. Referatet undersla"ives af de bestyrelsesmed-
lermner, r3e.r har de]taget i rn?ødet.

Stk. 3. { øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin fonetningsgang-

§32.

Bestyrelsesm?øde indkaldes af fcrmanden eueri dennes forfald, af næs(fonnanden, så? ofte der er
anleauing bertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over balvdelen af medlemmerne, be.mnrkr for-
manden ellex n;a,stformanden, er til stede.

Stk. 3. Beslu?g ueies af de mødende bes:e?sesrnedlermner ved simpel stemmeflerbed.

§ 33,

Forerij?ngen tegnes af forma?mdeo og to andre bestyrelsesmedlemmer i forenin,gen.

- 3 2 -
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§ 34.

Adm?inish-at'on:

Genera?]forsamlingen -va':Iger en s?strator til at forestå ejendommens almindelige forva!t-
rli[lO.

Stk ':). Bortset fra en rnindre kassebeholaning skal foreuingens midler i?ndsættes P(L sa:=rskilt
konto i et pengeiristitut. Tra':k på kontoen kan kun foretages ved underskrift fi-a admiirisb-ator
eller 2 bestyrelsasmedlemmer i foreni?ng. ,Alle indbe(alinger fra medlemmer og lejere, bemnder
også ii'sd'betaLi?nger i forbindelse med salg af ande!e, skal slce direlcte tU den nævnte konto, lige-
som også n:iodtagne checks og posta?niisninger ska] indsættes direlcte på kontoen.

3t3r 3, Bestyrelsen væl ger af si?o rnjdte en kasserer.

Stk. 4. Som siJckerhea for bestyrels?eal?emes økonomiske anssru overror foreni?ngen,
tegne'r i'oreningen en J<autionsforsila-ing.

83 35.

Reo'n,? skab og revision:

Foreni?ngens å?rsregnskab skal udarbejdes i overensste?else med god regnsl«absskik og u':ider-
slaives af administrator og hele bestyrelsen??

St]:. 2. I forbi?ndelse med frernlægge]sen aF årsregnskabet stiuer -bestyreisem forslag til geaaral-
fors?gens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens va=rdi for perioaen i?ndtil =iæste
årlige generalforsamlirig, jf. F3 20. Forslaget anføes som uote tii regnskabet.

Stk. 3. Foreningeris regnskabsår er !/4 - 31/3.

§ 36.

Generaljorsa?mingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at reviaere års-
regnskabet. R?evisor skal føre revisionsprotokcl. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsæ(te
reVlsDr,

Stk. 2. De( reviderede, underskrevne å?rsreg.iskab sai?nt forslag til drifts- og Likviditetsbu6get ud-
sendes til andelsbaveme samtidig mea indkaldelse af den ord:ih,ære generalforsa?w.ling.
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§ 37.

Oplosning:

Opløsning ved likvidation forestås a'r' to lilo4datorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens alct"ver og betaling af gælden, deles den resterende for-
mhe mellem de til den tid 'værende 'aiedlemmeri forbold t'l deres andeles størrelse.

Således vedtage( på foreningens stifiende generalforsamlffig den 3 . december 199 7.

Vedtægtet-nes §F3 4, 7 & 9 ændret den 7. september 1999
Vaatægternes F3(31 4, 7, 21 & 23 ændret den 23. november 2005
Vedta:gternes {3§ 3, 11, 14, 24 og 26 ændret den 10. december 2007
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