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N a v n o g h j c m s t e d

§ 1 .

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Stenhuggergarden.( i . i )

Foreningens hjemsted er i Kobenhavns kommune.( 1.2)

F o r m a l

§ 2.

(2.1) Foreningens formal er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 1137
Utterslev, beliggende Tondebindervej 6-8, Stenhuggervej 7-11.

M e d l e m m e r

§ 3.
(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver myndig per-
son, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og
som erlaegger det til enhver tid vasrende indskud med eventuelt tillasg.

(3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person
eller en juridisk person, som har kobt andelen pa tvangsauktion som ufyldestgjort pantha-
ver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre belob, der opkneves af foreningen,
frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje
boligen/erhvervsandelen, har ikke stemmeret pa andelsboligforeningens generalforsamling,
og skal inden 6 maneder fra auktionsdagen sselge andelen til en person, som opfylder krave-
ne i § 3 stk. 1. Safremt andelen ikke er solgt inden 6 maneder fra auktionsdagen, overtager
andelsboligforeningen salget, og bestemmer. hvem der skal overtage andel og bolig og de
vilkar, overtagelsen skal ske pa, hvorefiter afregning finder sted som anfort i § 17

(3.3) Ved beboelse forstas, at andelshaveren benytter boligen til helarsbeboelse for sig
og sin husstand.

(3.4) Ved flytte ind i forstas, at andelshaveren tager boligen i brug som helarsbeboelse
for sig og sin husstand.

(3.5) Hver andelshaver ma ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtet til
at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fravairende pa grund af sygdom,
institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militsertjeneste, midler-
tidig forflyttelse eller lignende, hvor andelshaveren har ret til at lade andelsboligen sta tom.
overlade brugen til et husstandsmediem eller fremleje andelsboligen efter § 11. .
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(3.6) Et medlem, der har overtaget en andel og lejlighed med henblik pa sammenlasg-
ning, kan rade over 2 lejligheder i en periode pa maksimalt 1 ar. Inden periodens udlob skal
faerdigmelding af byggearbejde vaere indsendt til kommunen. Den sammenlagte lejlighed
betragtes som en andelsbolig, hvortil svarer en andel og en stemme. Lejligheden kan ikke
senere opdeles pa ny.

Safremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen soge den overdraget til en
person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen
skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionasr.

(3.7)

I n d s k u d

§ 4.

Indskud udgor et belob, svarende til 3 maneders forhojet leje, saledes som denne er
fastsat ved stifitelsen.
(4.1 )

(4.2) Indskud skal betales kontant, idet dog beboere, der indtrasder ved stiftelsen kan
modregne depositum, forudbetaling og indestaende pa indvendig vedligeholdelseskonto.

(4.3) Ved optageise af et nyt medlem efter stiftelsen skal der ifdover indskud betales et
tillaegsbelob, saledes at indskud plus tillasgsbelob svarer til den pris, der efter § 14 godken-
des for andel og lejlighed.

H ae f t e I s e

§ 5.

(5.1) Andelshaverne hsefter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedroren-
de, jf. dog stk. 2.

(5.2) For de lan i realkreditinstitutter eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med
stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse pa generalforsamling, og som er
sikret ved pantebrev eller handpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, haefter andelsha-
verne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, safremt kreditor har taget forbehold herom.
(5.3) En fratraedende andelshaver eller hans bo hasfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk.
2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtradt i forpligtel-
sen.
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A n d c 1

§ 6.

(6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. General-
forsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, saledes at det indbyrdes
forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejevasrdi.

(6.2) Andelen kan kun overdrages eller pa anden made overfores til andre i overens-
stemmelse med reglerne i §§ 13-18. ved tvangssalg dog med de asndringer, der folger af
reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

(6.3) Andelen kan belanes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven.
Der kan ikke gives transport i eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse som endnu
ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end an-
delshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sadant tilgodehavende. Foreningen
kan krave, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklsering til brug for tinglysning
af pantebreve eller retsforfolgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom
foreningen kan krave, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder pa navn. Bortkommer andelsbeviset,
kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det trader i stedet for et bortkommet an-
delsbevis.

B o l i g a f t a l e

§ 7.
(7.1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver
oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. lndtil generalfor-
samlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sasdvanlig lejekontrakt med de sendrin-
ger, der folger af disse vedtasgter og generalforsamlingens beslutninger.

(7.2) En bolig ma udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der
ikke medforer besog af kunder, ombygning af andelsboligen eller skiltning, safremt det ikke
er til gene for de ovrige beboere, og det er tilladt efter offentlige forskrifter.

B o l i g a f g i f t

§ 8.

(8.1) Boligafgiftens storrelse fastsafttes til enhver tid bindende for alle andelshaverne af
generalforsamlingen.
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(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens storrelse for de enkelte boliger fast-
saettes, saledes at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens
formlie, jf. § 6.

En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift indtil en ny andelshaver liar
overtaget andelsboligen, og dermed er indtradt i forpligtelsen
(8.3)

(8.4) Boligafgiften betales den forste i maneden. Ved for sen betaling af boligafgift m.v.
kan opkrasves gebyr svarende til det pakravsgebyr, der ifolge lejelovgivningen kan opkrae-
ves ved for sen betaling af leje.

(8.5) Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udforelse af vedligeholdelses- eller
forbedringsarbejder skal vajre mulighed for at gennemfore faellesarbejde. Ved beslutning
om faellesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillaeg til boligafgiften, som et en-
gangsbelob, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i faellesarbejdet eller ikke
yder en efter bestyrelsens skon tilfredsstillende arbejdsindsats. Engangsbelobet kan hojst
udgore andelshaverens del af den besparelse, der kan opnas ved faellesarbejdet.

(8.6) Pa begasring af mindst tre fremmodte andelshavere skal enkeltbesparelser, der be-
lobsmaessigt overstiger 5% af en arlige boligafgift, endeligt dokumenteres ved to skriftlige
tilbud. Et eller flere engangsbelob ma inden for et regnskabsar ikke overstige ialt 10 % af
den arlige boligafgift. Betaling af belobet sker efter bestyrelsens anvisning.

Bestyrelsen indkalder skriftligt, med mindst otte ugers varsel, til faellesarbejde.
Opslag med tid, sted, arbejdsopgaver, samt frist for tilmelding opsaettes 2 uger for. Bestyrel-
sen tilrettelsegger arbejdet for de tilmeldte andelshavere.

(8.7)

V c d l i g e h o l d e l s e

§ 9.
(9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset
fra vedligeholdelse af centralvarmeanlaeg og faelles forsynings- og aflobsledninger og bort-
set fra udskiftning af hoveddore samt vindner og udvendige dore. En andelshavers vedlige-
holdelsespligt omfatter ogsa eventuelle nodvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbe-
hor til boligen, sasom f.eks. udskiftning af gulve (men ikke etageadskillelsen) og kokken-
borde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter ogsa forringelse, som skyldes slid og
aside. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde de individuelle forbedringer
og forandringer, der er udfort i andelsboligen.

(9.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller omra-
der, som er knyttet til boligen med saerskilt brugsret for andelshaveren. sasom pulterrum,
kaslderrum, altaner og lign. For sa vidt angar rum og omrader i bygninger omfatter vedlige-
holdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen
kan fastsaette nsermere regler for vedligeholdelsen af sadanne omrader.
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(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige
vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er palagt andelshaverne.

Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herun-
der af bygninger, skure saint failles anlaeg. Vedligeholdelsen skal udfores i overensstemmel-
se med en eventuel fastlagt vedligehoidelsesplan.

(9.4)

(9.5) Safremt en andelshaver graft forsommer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen
kraeve nodvendig vedligeholdelse foretaget inden nasrmere fastsat frist. Foretages den nod-
vendige vedligeholdelse ikke inden fristens udlob, kan foreningen fa vedligeholdelsesarbej-
det udfort for andelshaverens regning, eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen. og
brugsretten bringes til ophor med 3 maneders varsel, jfr. § 20.

F o r a n d r i n g e r

§ 10.

En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i andelsboligen, jf.( 10.1 )
dog stk. 2 og 3. Forandringer skal udfores handvaerksmaessigt forsvarligt i overensstemmel-
se med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandrin-
ger skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger inden de ivaerksaettes.

0nskes forandringerne udfort af hensyn til aeldre eller handicappedes saerlige(10.2)
behov, kan bestyrelsen betinge forandringernes gennemforelse af reetablering ved andelsha-
verens fraflytning.

(10.3)
at forandringen vil medfore vaesentlige gener for de ovrige beboere i ejendommen, kan be-
styrelsen gore indsigelse inden 5 uger efter anmeldelsen. Gor bestyrelsen indsigelse, skal
ivaerksaettelse af forandringen udskydes, indtil der er opnaet enighed med bestyrelsen, eller
det er fastslaet, at indsigelsen var uberettiget.

Vurderer bestyrelsen, at den ansogte forandring vil stride mod stk. 1, 2. pkt. eller

Andelshavere i omkringliggende boliger er forpligtet til at give adgang til boli-(10.4)
gen, hvis dette er nodvendigt for at udfore forandringen. Forandringen skal ske med mindst
mulig gene for de berorte andelshavere. Reetablering i de omkringliggende boliger skal ske
inden for en rimelig frist fastsat af bestyrelsen og skal udfores af professionelle handvasrke-
re. Adgang til boligen skal varsles med 4 uger.

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers for-(10.5)
svarlighed og lovlighed. 1 tilfaelde, hvor der kraeves byggetilladelse efter byggelovgivningen
eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrel-
sen, inden arbejdet ivasrkssettes.
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F r e in 1 e i c

§ 11.

En andelshaver ma hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre(1 1 . 1 )
end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efiter stk. 2 og stk. 3.

En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -lane sin bolig med bestyrelsens(11 .2)
tilladelse, som kun kan gives, nar andelshaveren er midlertidigt fravierende pa grund af syg-
dom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militasrtjeneste,
midlertidig forflyttelse eller lignende for en begraenset periode pa normalt 2 ar. Fremleje
kan saledes ikke tillades efter fraflytning eller dodsfald, uanset om der matte vasre saerlige
grunde sa som svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne
for fremlejemalet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om le-
jens fastsaettelse, overholdes. Fremleje skal ske for mindst en 6 maneders periode.
( 1 1.3) Fremleje eller -lan af enkelte vaerelser kan tillades af bestyrelsen pa de af den
fastsatte betingelser.

H u s o r d e n

§ 12.

Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsa;tte(12.1 )
regler for husorden, husdyrhold m.v.

Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun amdres saledes, at bestaende(12.2)
rettigheder bibeholdes indtil dyrets dod.

O v e r d r a g e l s e

§ 13.

0nsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin(13.1)
andel efter reglerne i § 13.2 til en anden. der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter
ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. men nsegtes godkendelse,
skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen liar modtaget skriftlig
meddelelse om, hvem der indstilles.

Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstaende raekkefolge:(13.2)

Den, der indstilles af andelshaveren, safremt overdragelsen sker i forbindelse med
bytning af bolig, eller til born, borneborn, soskende, foraftdre eller bedsteforaftdre.

A)
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Andre andelshavere, der efter bestyrelsens godkendelse og de af generalforsamlin-
gen godkendte regler for sammenlsegning kan overtage andel og lejlighed med hen-
blik pa sammenlasgning.

B)

Andre andelshavere har fortrinsret efter anciennitet, der beregnes fra datoen, hvor
man har overtaget sin nuvaerende bolig. Safremt andelshaver flytter rundt eller sam-
menlasgger lejligheder, nulstilles ancienniteten i foreningen. Ved overtagelse af an-
del i henhold til nasrvrerende bestemmelse, skal man fritstille sin tidligere andel, der
udbydes til salg, jf. vedtasgternes § 13, stk. 2, litra b-e. Bekendtgorelse om ledige lej-
ligheder sker ved opslag i opgangene med 14 dages varsel.

C)

Andre personer, der er indtegnet pa en venteliste hos bestyrelsen. Den, der forst er
indtegnet pa ventelisten, gar forud for de senere indtegnede. lndtegnede born og
borneborn har dog fortrinsret.

D)

Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.E)

Safremt der ikke kan findes en kober til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtasgter-
nes § 14, eller saslger onsker at saslge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der
ikke er naevnt i § 13 stk. 2 litra A, skal den kober, der onsker at kobe til en lavere pris, vaere
bundet af sit tilbud i 10 arbejdsdage, safremt nedsasttelsen af prisen er mere end 10 % af den
maksimale lovlige pris excl. losore. De indtegnede pa ventelisterne efter § 13 stk. 2 litra B-
D, skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som saslger har kunnet opna til anden side
med en acceptfrist, der udlober dagen for kobers vedstaelsesfrist udlober. Bestyrelsen kan
beslutte, at indtegnede pa ventelisten, nar lejligheden udbydes forste gang til ventelisterne,
skal meddele, om de onsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke
kan saslges til den maksimale lovlige pris efter § 14.

P r i s

§ 14.

(14.1)
kende eventuelle aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og hojst
et belob opgjort efter nedenstaende retningslinier:

Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal god-

Vaerdien af andelen i foreningens formue opgores til den pris med eventuel prisud-
vikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil naeste arlige
generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsasttes under iagt-
tagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i ovrigt under hensyn til vaerdien
af foreningens ejendom og andre aktiver, samt storrelsen af foreningens gaeld. Gene-
ralforsamlingens prisfastsaettelse er bindende, selv om der lovligt kunne have vaeret
fastsat en hojere pris.

A)

Vaerdien af forbedringer, jf. § 10, ansaettes til anskaffelsesprisen med fradrag af
eventuel vaerdiforringelse pa grund af alder og slitage.

B)
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Vaerdien af inventar, der er saerskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsaettes un-
der hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

C)

Safremt boligens vedligeholdelsesstand er usaedvanlig god eller mangelfuld beregnes
pristillaeg respektiv prisnedslag under hensyn hertil .

D)

Ved salg vurderes iejligheden af en af bestyrelsen godkendt syns- og skonsmand. Kober og
saelger deler omkostningerne til syns-og skonsmand ligeligt mellem sig. Kober betaler ved
overtagelse af en lejlighed for el -syn af lejlighedens installationer, foretaget af foreningens
elektriker.

En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesafltalen kan alene godkendes, safremt der i
aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbelobet. Reguleringsklausulens formulering
skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausu-
len skal oprettes pa en standardformular.

Vaerdiansaettelse og fradrag efter stk. 1 litra B-D fastsaettes efter en konkret vur-(14.2)
dering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de vaerdiforringelseskurver, der er
fastlagt af Andelsboligforeningernes Faellesrepraesentation som vejledende. Anskaffelsespri-
sen for eget arbejde ansaettes til den svendelon, excl. avance og offentlige afgifter, som et
tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Safremt boligen er udstyret med harde hvideva-
rer eller husholdningsmaskiner, dertilhorer andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes
og fornyes af andelshaveren, beregnes tillaeg respektive nedslag efter litra D under hensyn-
tagen til maskinernes alder og forventede normal levetid.

Safremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages losore eller(14.3)
indgas anden retshandel, skal vederlaget saettes til vaerdien i fri handel. Erhverver skal indtil
overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde losorekobet eller retshandlen. Bestyrelsen
skal godkende vederlaget og de ovrige aftalte vilkar.

(14.4) Fastsaettelsen af prisen for forbedringer, inventar og losore sker pa grundlag af
en opgorelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Safremt der opstar uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen(14.5)
om fastsaettelse af pris for forbedringer, inventar og losore eller eventuelt pristillaeg eller -
nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsaettes prisen af en voldgiftsmand, der skal vasre saer-
lig sagkyndig med hensyn til de sporgsmal, voldgiften angar, og som udpeges af Andelsbo-
ligforeningernes Faellesrepraesentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigti-
gelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.
Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fast-
saetter selv sit honorar og traeffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgif-
ten skal fordeles mellem parterne eller eventuelt palaegges en part fuldt ud, idet han herved
skal tage hensyn til, hvem af parterne der har faet medhold ved voldgiften.
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F r e m g a n g s m a d e

§ 15.

Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesafitale, der(15.1)
forsynes med bestyrelsens pategning om godkendelse. Alle vilkar for overdragelsen skal
godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes pa en standard-
formular. Overdragelsesaftalen skal bl .a. indeholde en opstilling af overdragelsessummens
beregning med specifikation af prisen for andelsboligen. forbedringer, inventar og losore,
og eventuelt pris-tillaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand samt andelsboligforenings-
lovens bestemmelser om prisfastsasttelse og straf.

Inden aftalens indgaelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nogle-(15.2)
oplysninger, der er krasvet i den til enhver tid gasldende Bekendtgorelse om oplysningspligt
ved salg af andelsboliger udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herunder
andelsboligforeningens vedtasgter, energimEerke, seneste arsrapport og budget, referat af
seneste ordinaere generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinaere generalforsamling
samt vedligeholdelsesplan safremt en sadan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere have
udleveret nogleoplysningsskemaer om andelsboligen og andelsbolig-foreningen samt en
eventuel erklaering om aendringer i nogleoplysningerne. Foreningen skal udlevere nogleop-
lysningsskemaerne til den andelshaver der onsker at sselge hurtigst muligt og senest 10 ar-
bejdsdage efter anmodning. For nogleoplysningsskema om andelsbolig til salg lober fristen
for udlevering fra det tidspunkt. hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra
andelshaveren vedrorende forbedringer, tilpasset losore mv. Dokumenterne kan udleveres
elektronisk og eventuelt gores tilgasngelige pa foreningens hjemmeside.

Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkrseve gebyr for bestyrel-(15.3)
sens og/eller administrators arbejde med overdragelsesaftalen og overdragelsessagen, her-
under blandt andet for udgiften til foresporgsel i andelsboligbogen. udgift til besvarelse af
foresporgsel fra ejendomsmsegler, udgift vedrorende nogleoplysningsskema om den aktuelle
andelsbolig m.m. Endvidere kan foreningen kraeve at overdrager refunderer og betaler et
vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning overfor pant -
og/eller udlaegshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion. Foreningen opkrasver halvt
vurderingshonorar hos overdrager og halvt vurderingshonorar hos erhverver. Foreningen
opkrrever hos overdrager udgift til eventuelt el-syn og eventuelt vvs-syn.
(15.4)
gaet pa foreningens konto i pengeinstitut. Safremt overdragelsesafitale indgas mere end 2
uger for overtagelsesdagen, skal erhverver senest 7 hverdage efter aftalens indgaelse enten
deponere overdragelsessummen eller stil le standardbankgaranti for denne. Det deponere-
de/garanterede belob skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage for overtagel-
sesdagen.

Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage for overtagelsesdagen vaere ind-

Andelsboligforeningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nod-(15.5)
vendige belob til indfrielse af eventuelt garanteret lan med henblik pa frigivelse af garantien
- provenuet til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og ud-lsgshavere. og dernasst til
fraflyttende andelshaver.
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Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende andelshaver berettiget til(15.6)
at tilbageholde et belob til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgifit, efterbetaling
af varmeudgifter og lignende. Safremt afregning med erhververens samtykke sker inden
overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skonsmaessigt
belob til d^kning af eventuelle krav i anledning af mangier konstateret ved overtagelsen.

Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelsboligen skal erhververen(15.7)
gennemga andelsboligen for at konstatere eventuelle mangier ved andelsboligens vedlige-
holdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og losore, der er overtaget i forbindelse med
andelsboligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 8 dage fra
overtagelsesdagen. Foreningen skal gore erhververens og foreningens eventuelle krav gael-
dende over for saelger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Safremt erhververen forlan-
ger prisnedslag for sadanne mangier, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skonnes rimeligt,
tilbageholde et tilsvarende belob ved afregningen til overdrageren, saledes at belobet forst
udbetales, nar det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslaet, hvem det tilkommer.
Mangier der ikke har kunnet konstateres inden for fristen, skal erhververen efterfolgende
gore gaeldende direkte over for overdrageren.

Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som naevnt i stk. 4-7 skal afreg-(15.8)
nes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at belobet er modtaget fra erhver-
veren.

G a r a n t i f o r I a n

§ 16

Udgaet.

§ 17.

Har en andelshaver ikke, inden 3 maneder efter at v^re fraflyttet sin bolig ind-(17.1)
stillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, be-
stemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkar overtagelsen skal
ske pa, hvorefter afregning finder sted som anfort i § 15.

D o d s f a I d

§ 18.

(18.1) I tilfelde af en andelshavers dod skal den pagaeldendes eventuelle aegtefaelle
vaere berettiget til at fortsaette medlemskab og beboelse af boligen.

Hvis der ikke efterlades aegtefaelle, eller denne ikke onsker at benytte sin ret, kan(18.2)
andel og bolig overtages af nedennaevnte, idet der gives fortrinsret i den naevnte raekkefolge
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Samlever, som indtil dodsfaldet havde haft failles husstand med den afdode mindst 3
maneder.

A)

Andre personer, som indtil dodsfaldet havde haft faelles husstand med den afdode i
mindst 3 maneder.

B)

Afdodes born, borneborn, foraeldre eller bedsteforaeldre.C)

Personer, som af den afdode over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel
og bolig ved hans dod.

D)

Erhververen skal ogsa i disse tilfelde godkendes af bestyrelsen.

Ved dodsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgaende stykker(18.3)
berettigede personer finder §§ 14-15 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlaeg til en af de ef-
ter forudgaende stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog
bortset fra § 15, stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfaelde ind-
traeder i afdodes forpligtelser over for foreningen og eventuelt langivende pengeinstitut.

Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den ma-(18.4)
ned, der indtraeder naestefter 3-maneders dagen for dodsfaldet. Er ingen ny andelshaver ind-
tradt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkar,
som overtagelsen skal ske pa, hvorefter det indkomne belob afregnes til boet efter reglerne i
§ 15.

S a m l i v s o p h a e v e l s e

§ 19.

Ved ophaevelse af samliv mellem aegtefaeller er den af parterne, der efter deres(19.1 )
egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsaette
medlemskab og beboelse af boligen.

( 19.2)
ovrigt, safremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig. har haft faelles
husstand med andelshaveren i mindst det seneste ar for samlivsophaevelsen.

Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophaevelse af samlivsforhold i

Ved aegtefaelles fortsasttelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge(19.3)
aegtefaeller vaere forpligtet til at lade fortsaettende aegtefaelle overtage andel gennem skifte
eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til §
19, stk. 2 finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse. Ved fortsaettende aegtefaelles overtagel-
se gennem aegtefaelleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15,
stk. 3-6 om indbetaling og af regning, idet fortsaettende aegtefaelle i disse tilfaelde indtraeder i
tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt langivende pengeinsti-
tut.

Ejd 968/12-08-2010/NW/Ija / 17-O7-2(>15/NW/tm/3O-08-2OI 7 NWAhp



13/19

O I) s i g c 1 s e

§ 20.

En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til(20.1 )
boligen, men kan alene udtraade efiter reglerne i §§ 13 - 19 om overforsel af andelen.

E k s k l u s i o n

21.

I folgende tillaelde kan en andelshaver ekskiuderes af foreningen og brugsretten(21.1 )
bringes til ophor af bestyrelsen:

Safremt en andelshaver trods pakrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, bo-
ligafgift eller andre skyldige belob af enhver art.

A)

Safremt en andelshaver groft forsommer sin vedligeholdelsespligt og trods pakrav
ikke foretager den nodvendige vedligeholdelse inden udlobet af en fastsat frist, jf. §

B)

9.

Safremt en andelshaver optrasder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virk-
somhed eller andre andelshavere.

C)

Safremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en
storre pris end godkendt af bestyrelsen.

D)

Safremt en andelshaver gor sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens
bestemmelser berettiger udlejeren til at ophseve lejemalet.

E)

(21.2)
og der forholdes som bestemt i § 17.

Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig,

En ekskluderet andelshaver skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde(21.3)
sine forpligtelser overfor foreningen, herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvi-
dere medvirke til overdragelse af andelen i fornodent omfang, herunder ryddeliggore ande-
len samt aflevere noglerne til boligen til bestyrelsen pa det tidspunkt som bestyrelsen har
fastsat som fraflytningstidspunktet. Foreningen er ved salg af andelen berettiget til at lade
en ejendomsmaegler foresta salget for andelshaverens regning

L e d i g e b o l i g e r

§ 22.

I tilfelde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har vasret ud-(22.1)
lejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter §§ 17, 18 eller
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21, eller har overgivet sin indstillingsret tii bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af
ny andelshaver ga frem efter reglerne i § 13.2 B og C. Safremt ingen kandidater indstilles,
afg0r bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

G e n e r a l f o r s a m l i n g

§ 23.

(23.1) Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen.

(23.2)
skabsarets udlob med f0lgende dagsorden:

Den ordinaere generalforsamling aflioldes hvert ar inden 3 maneder efter regn-

Valg af dirigent.1 )

Bestyrelsens beretning.2)

Forelasggelse af arsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
arsregnskabet.

3)

Forelasggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om
eventuel aendring af boligafgiften.

4)

Forslag.5)

Valg.6)

7) Eventuelt.

(23.3) Ekstraordinasr generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling eller flertal
af bestyrelsens medlemmer eller 1 /4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med
angivelse af dagsorden.

I n d k a 1 d c 1 s e m. v

§ 24.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved eks-(24.1)
traordinaer generalforsamling om nodvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal in-
deholde dagsorden for generalforsamlingen.

(24.2)
hasnde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Forslag, som onskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vaere formanden i
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Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det enten er(24.3)
naevnl i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller pa lignende made senest 4 dage
for generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen samt til at stille(24.4)
forslag har enhver andelshaver og dennes asgtefaflle eller et myndigt husstandsmedlem.
De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig radgiver. Admini-
strator og revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at
deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen.

Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin aeg-(24.5)
tefaslle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver
kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.

F I e r t a I

§ 25.

Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det dre-(25.1)
jer sig om beslutninger som naevnt i stk. 2 - 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige
stemmer vaere repraesenteret.

(25.2)
forhold mellem boligafgiften, eller om ivaerksasttelse af forbedringsarbejder eller istandsaet-
telsesarbejder, hvis finansiering krasver forhojelse af boligafgiften med mere end 25%, eller
om henlaeggelse til sadanne arbejder med et belob, der overstiger 25% af den hidtidige bo-
ligafgift. kan kun vedtages pa en generalforsam ling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige
stemmer er repra;senteret, og med et flertal pa mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke
mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repraesenteret pa generalforsamlingen, men opnas et
flertal pa mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalfor-
samling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal pa mindst 2/3 af af-
givne ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er reprassenteret.

Forslag om vedtasgtsaendringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes

Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens oplosning kan kun vedta-(25.3)
ges med et flertal pa mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige
mulige stemmer repraesenteret pa generalforsamlingen, men opnas et flertal pa 3/4 af de
repraesenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og pa
denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal pa mindst 3/4 af de repraesenterede
stemmer uanset hvor mange stemmer der er repraesenteret.

(25.4) /Endring af vedtaegternes § 5 kraever dog samtykke fra de kreditorer overfor
hvem andelshaverne hajflter personligt.
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D i r i g e n t m. v.

§ 26.

Generalforsamlingen vaelger selv sin dirigent.(26.1 )

(26.2)
skal udleveres til andelshaverne senest 6 uger efter generalforsamI ingens afholdelse. Refera-
tet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

Referatet eller tilsvarende information om det pa generalforsamlingen passerede

B e s t y r e l s e

§ 27.

Generalforsamlingen vaelger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af(27.1)
foreningen og udfore generalforsamlingens beslutninger. Herunder ansaetter bestyrelsen
vicevaert og i samrad med ham anden medhjaelp til fyring, rengoring o.s.v. og aftaler Ion og
arbejdsvilkar med disse.

Beslutning om optagelse af realkreditlan kan traeffes af bestyrelsen, safremt la-(27.2)
net er tilbudt til hel eller delvis indfrielse af pantegaeld (omprioritering), og medlemmerne
ikke haefter personligt for lanet.

B e s t v r e l s e s m e d l e m m e r

§ 28.

(28.1) Bestyrelsen bestar af en formand og yderligere 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer efter
generalforsamlingens bestemmelse.

Formanden vaelges af generalforsamlingen for to ar ad gangen.(28.2)

De ovrige bestyrelsesmedlemmer vaelges af generalforsamlingen for to ar ad(28.3)
gangen, saledes at halvdelen af bestyrelsen afgar ved hver ordinaer generalforsamling.

(28.4) Generalforsamlingen vaelger desuden for et ar ad gangen en eller to bestyrelses-
suppleanter med angivelse af deres raekkefolge.

(28.5)
aegtefaeller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant
kan kun vaelges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen.
Genvalg kan finde sted.

Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vaelges andelshavere, disses

(28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en naestformand og en sekretaer.
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Safremt et bestyrelsesmedlem fratraeder i valgperioden, indtraeder suppleanten i(28.7)
bestyrelsen fortiden indtil na;ste ordinaire generalforsamling. Ved formandens fratraeden
fungerer nasstformanden i formandens sted indtil naeste ordinaere generalforsamling. Safremt
antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratraeden bliver mindre end tre. indkaldes generalfor-
samlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil naeste ordinaere generalforsamling.

M o d e r

§ 29.

Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandlingen af en sag, safremt han/hun(29.1)
eller en person, som han/hun er beslaegtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning
til, kan have saerinteresser i sagens afgorelse.

(29.2) Sekretaeren skriver protokollat for bestyrelsesmoder. Protokollatet underskrives
af hele bestyrelsen.

(29.3) I ovrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

T e g n i n g s r e t

§ 30.

(30.1)
lemmer i forening, ogsa ved pantsaetning af foreningens ejendom som led i omprioritering,
jf. § 27.2.

I alle anliggender tegnes foreningen af formanden og 2 andre bestyrelsesmed-

A d m i n i s t r a t i o n

§ 31.

(32.1)
dommens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid af-
saette administrator. Bestyrelsen traeffer naermere aftale med administrator om hans opgaver
og befojelser.

Generalforsamlingen kan vaelge en advokat til som administrator at foresta ejen-

Safremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager be-(31.2)
styrelsen ejendommens administration, og reglerne i naervaerende § 31 stk. 3-5 finder da
anvendelse.

Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal forenin-(31.3)
gens midler indsaettes pa sserskiIt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto
der kun skal kunne foretages haevning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i for-
ening. Alle indbetalinger til foreningen vaere sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse
med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sadan konto.
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Bestyrelsen kan helt eller deivist overlade bogforing, opkraevning af boligafgift.(31.4)
varetageise af ionningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et penge-
institut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sadan overla-
delse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vaslge en regnskabsforer, der er ansvarlig for
bogholderi, opkraevninger, lonningsregnskaber og periodiske udbetalinger.

Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes okonomiske ansvar over for for-(31.5)
eningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen saedvanlige ansvars- og besvigel-
sesforsikring. Forsikringssummens storrelse skal oplyses i en note til arsregnskabet.

R e g n s k a b

§ 32.

Foreningens arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regn-(32.1)
skabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsaret er 1/4 -31/3.

(32.2)
til den pris og eventuelle prisudvikling pa andelene, som kan godkendes af generalforsam-
lingen fortiden indtil nsste arlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anfores som note til
regnskabet.

I forbindelse med udarbejdelse af arsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen

Flvert ar bor i resultatopgorelsen medtages et belob til henlasggelse i en fond(32.3)
som en saerlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedli-
geholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Belobets storrelse fastsaettes
hvert ar af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede belob kan ikke medregnes ved be-
regning af andelsvserdien.

R e v i s i o n

§ 33.

Generalforsamlingen vselger en statsautoriseret eller registreret revisor til at re-(33.1)
videre arsregnskabet. Revisor skal fore revisionsprotokol.

§ 34.

Det reviderede, underskrevne arsregnskab samt forslag til drifts- og likviditets-(34.1)
budget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinaire generalfor-
samling.
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Q p 1 0 s n i n g

§ 35.

(35.1) Oplosning ved likvidation forestas af to likvidatorer, der vaslges af generalfor-
samlingen.

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gulden, deles den reste-(35.2)
rende formue mellem de til den tid vaerende andelshavere i forhold til deres andel i forenin-
gens formue.

Saledes vedtaget pa foreningens generalforsamling den 13. december 1962 og med asndrin-
ger vedtaget pa generalforsamlinger den 26. maj 1975, 19. maj 1980, 17. maj 1982, 13. juni
1983, 20. maj 1986, 25. maj 1987, 23. September 1992, 2. juni 1993, 6. September 1993, 8.
august 1996, 26. august 1997, 26. juli 1999, 9. ju1i 2001, l . juli 2002, 3. juni 2004, 29. juni
2006, 3. august 2006, juni 2007, 29. juni 2010, 2. juli 2015 og 21. august 2017.

den, ^ /1 ) 2017

I bestyrelsen:
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