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Navn os hi ems ted

§1
(1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen "S0BO'
(1.2) For eningens hjemsted er i Hoje Taastrup kommune.

Formal

§2
(2.1) For eningens formal er at erhverve, eje og administrere ejendommen del af matr. Nr. 17 D,
Reerslev By, Reerslev, omfattende 12 boliger.

Medlemmer

§3
(3.1) Som medlem kan med hestyrelsens godkendelse optages enhver, der hebor eller samtidig med
optagelsen fly tier ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlcegger det til enhver tid fastsatte
indskud med eventuelt tillceg. Hvert medlem kan lain have en bolig og er forpligtet til at bebo

boligenjf §10.
(3.2) I andelsboligforeningen S0BO kan ikke optages passive medlemmer.

§4
(4.1) Indskuddet skal indbetales kontant.
(4.2) Ved ensenere overdragelse betales ud over indskuddet et tillcegsbelob, sdledes at indskuddet
og tillcegsbel0bet tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter §13.

lice ft else

§5
(5.1) Medlemmer hcefter alene med deres indskud for forpligtelser, der pahviler andelsbolig¬
foreningen S0BO, jf. dog stk. 2.
(5.2) Har generalforsamIingen beshittet, at der i foreningens ejendom skal optages realkrediilan
eller pengeinstitutldn, der er sikret vedpantebrev eller handpanl i et ejerpantebrev, hcefter
medlemmerne Jam personligt, solidarisk for denne pantegceld hvis kreditor udtrykkeligt har taget
forbehold herom.

(5.3) Et medlem eller dettes bo hcefter efter stk. 1 & 2, indtil en ny andelshaver har overtaget
boligen og hermed er indtradt i forpligtelsen.

(5.4) Overfor foreningen hcefter de enkelte medlemmer for boligafgiften, jf § 7.

Andel

§6
(6.1) Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.
(6.2) Andelen kan beldnes i over ensstemmelse med reglernei andelsboligforeningsloven. Foreningen
kan krceve, at andelshaveren betaler gebyrfor afgivelse af erklcering i henhold til
andelsboligforeningsloven § 4a. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en
overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for
nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sddant
tilgodehavende.
(6.3) Andelen kan lain over dr ages eller pd anden made over fores til andre i overensstemmelse med
reglerne i §§ 12 - 17. Ved tvangssalg dog med de cendringer, der folger af reglerne i
andelsboligforeningsloven § 6b.
(6.4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder pa navn. Bortkommer andelsbeviset kan
bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det trceder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

B oils a fsi ft

§7
(7.1) Bestyrelsen regulerer boligafgiften for de enkelte boliger, saledes at det indbyrdes forhold
mellem boligafgiftens storrelse kommer til at svare til boligens areal, dog undlaget fcellesndgifter
inkl. ejendomsskat, som er fcelles for alle.
(7.2) Boligafgiftens storrelse skal godkendes af generalforsamlingen, saledes at foreningen af sine
indtcegter kan afholde samtlige udgifter og foretage passende henlceggelser.

Vedliseh oldelse

§S
(8.1) Andelshaverne hat pligt til at vedligeholde boligen indvendig med maling, hvidtning og
tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdsarbejder, som efter I ej eleven pdhviler en lejer,
eller som efter scerlig generalforsamlingsvedtagelse er palagt andelshaverne.

(8.2) Al vedligeholdelse og mdvendig fornyelse af redskahsskure, carporte m.v., der er wmiddelbart
knyttet til boligen, og det til boligen knyttede havectreal, som andelshaveren har seers kilt brugsret
til, pahviler andelshaveren.
(8.3) Generalforsamlingen fastscetter ncermere regler for, hvorledes den udvendige vedligeholdelse,
herunder vedligeholdelse afhaveareal skalforetages. Vedligeholdelse affcellesareal m.v. foretages
pa ca. 2 arlige fcellesarbejder af andelshaverne selv. Grcessldning, almindelig lugning samt
snerydning af fcellesareal foretages pd shift af andelshaverne efter en afbestyrelsen udleveret liste.

Hvis hestyrelsen finder at der foreligger en misligeholdelse af vedligeholdelsespligten giver dette
bestyrelsen mandat til at opkreeve passende beloh til dcelming af arhejdsl0n til stedfortrceder.

Arbejdshn vilfalge ABF hdndbogens timetarif og ophrceves over misligholderens husleje.
(8.4) Sdfremt en andelshaver groft forsommer sin vedligeholdelsespligt, lean hestyrelsen kreeve
mdvendig vedligeholdelse foretaget indenfor ncermere fastsat frist. Foretages den mdvendige
vedligeholdelse ikke inden fristens ndlob, kan andelshaveren ekskhideres af foreningen, og
hrugsretten hringes til oph0r med 3 mdneders varsel, jf. § 20. ^

Fomndrinser

§9
(9.1) Andelshaverne er berettiget til atforetage indvendige forandringer i boligen. Enhver st0rre
forandring skal — inden den hringes til udforelse — anmeldes for bestyrelsen.
(9.2) Enhver pdtcenkt udvendig forandring skal anmeldes for bestyrelsen, og forandringen md ikke
udfores, forinden bestyrelsen liar godkendt forandringen. Bestyrelsen kan ncegte at godkende en
anmodning om forandring, sdfremt bestyrelsen skonner, at forandringen vil vcere nhensigtsmcessig
eller skennes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. Et afslag skal vcere skriftligt og
skal begmndes.
(9.3) Alle forandringer skal udfores handvcerksmcessigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene

i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. {
(9.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed. I tilfcelde hvor
byggetilladelse kreeves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises for
bestyrelsen, inden arbejdet ivcerkscettes.

Fremleje m.v.

§10
(10.1) En andelshaver kan kun udleje eller udldne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som lain
kan gives, nar en andelshaver of scerlige grunde midlertidigt md fraflytte sin bolig for en kortere
periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingels erne for lejemalet.

(10.2) Udleje eller udlan af enkelte vcerelser kan tillades af hestyrelsen efter betingelser fastsat of
denne.

Husorden

§11
(11.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for cdle medlemmer, fastscette reglerfor
husorden, husdyrhold m. v.

(11.2) Bestaende rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke hortfalde far dyrets dod.
(11.3) Et medlem har dog altid ret til at holde forerhund, selvom 0vrige medlemmer er afskaret fra
husdyrhold.

Overdraselse

§12
(12.1) 0nsker en andelshaver at frajlytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel til en
anden der samtidig med overdragelsen flytter ind i holigen. Bestyrelsen skal godkende den nye
andelshaver, og bestyrelsen kan ncegte godkendelse, sajremt vcesentlige hensyn til andelsboligforeningen talerfor et afslag. Et afslag skal meddeles skriftligt og begrundes senest 3 uger efter, at
bestyrelsen har modtaget ans0gningen.A ndelen tilhydes internt i foreningen til bytning ved opslag.
(12.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstdende rcekkefolge:
A) Den, der indstilles af andelshaver en, safremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af
bolig, eller til en person, der er beslcegtet med andelshaver en i lige op- og nedstigende linie, eller
til en person, der har haftfcelles husstand med andelshaver en i minds t det seneste dr for
overdragelsen.

B) Andre andelshavere, der er indtegnet hos bestyrelsen, sdledes at den, der forst er indtegnet pa
ventelisten, gar forudfor de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til forste punktum er dog
betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers boligfrigores, sdledes at indstillingsretten
vedrorende den sdledes ledigblevne bolig overlades til den fraflyttede andelshaver.
C) Andre personer, der er indtegnet pa en venteliste hos bestyrelsen efter indstillingfra en
andelshaver. Hver andelshaver eller flere andelshavere, der i fcellesskab ejer en andel, er Jam
berettiget til at have en person indstillet pa ventelisten. Den, der forst er indtegnet pa ventelisten,
gar for ud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastscette, at de indtegnede en gang drligt skal
bekrcefte deres onske om at std pa ventelisten, idet de ellers kan slettes. Hvis no gen slettes pd grund
af manglende bekrceftelse, skal den indstillende andelshaver orienteres skriftligt.

D) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

E) Bestyrelsen har hemyndigelse til at vcelge ny andelshaver og fravige den i C) & D) ncevnte
prioritering, safremt bestyrelsen slwnner, at sammenscetningen af andelshavere herefter vil vcere
uhemigtsmcessig. Det er Andelsboligforeningen S0BO's mdl, at vcere reprcesenteret ved
harnefamilier, par, enlige o.s.v. — jcevnt fordelt og med en rimelig spredning i alder. Dette er
hestyrelsens ansvar og ret ved indscettelse af nye andelshavere.

Overdraselsessum

§13
(13.1) Ved overdragelsen af en andel md prisen ikke overstige, hvad vcerdien af andelen i
foreningens formue, forbedring i Jejligheden og dens vedligeholdelse med rimelighed kan betinge,
jf lov am andelsboliger.
(13.2) Vcerdien af andelen opgfires ved hvert regnskabsdrs afslutning i overensstemmelse med den
til enhver tid gceldende lovgivning. Andelens vcerdi anfores som en note pa drsregnskabet sammen
med de lovbestemmelser, der i 0vrigt er gceldende for overdragelse af en andel.
(13.3) Sidste generalforsamlingsbeslutning om andelsvcerdifastscettelse m.v. er bindende frem til
nceste generalforsamling, selvom en hfjjere pris kunne opnas. Andelshaver en er nanset, den af
generalforsamlingenfastsatte pris, dog berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i
foreningens formue, som han selv lovligthar betalt/indskudt.
(13.4) Ved opgerelsen ma vcerdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et h0jere
bel0b end det, derfolger af foranstdende beregning.

(13.5) Vcerdien afforbedringer i boligen anscettes til anskaffeIsesprisen med fradrag af eventuel
vcerdiforringelse pd grund af alder eller slidtage, jf. ABF hdndbogens bilag 30,31,32,33 og 34.
(13.6) Safremt andelshaver en under byggeriets opf0relse og inden overtage Isesdagen efter aftale
har betalt scerskiltforh0jet vederlag for installation, sdsom k0kken, skabe ogfliser, opg0res og
afskrives det scerskilte betalte vederlag som tilpasset inventar jf ABF hdndbogens bilag 33 og 34.
(13.7) Vcerdien af forbedringer og beplantninger med videre af det til boligen h0rende haveareal
fastscettes til anskaffelsesprisen medfradrag af eventuel vcerdiforringelse. Fradraget skal dog
mindst andrage 10% om dret fra anskaffelsestidspunktet.
Vcerdiforringelse som tilpasset inventar jf. ABF hdndbogens bilag 30, 33 og 34.
(13.8) Vcerdien af inventar, der er scerligt tilpasset og installer et i boligen, fastscettes under
hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slidtage, jf. ABF hdndbogens bilag 30,33 og 34. Ny
andelshaver er forpligtet til at overtage tilpasset inventar.
(13.9) Safremt boligens vedligeholdelsesstand er uscedvanlig mangelfuld, beregnes etprisnedslag
under hensyntagen hertil, dog max 15% af andelens vcerdi.
(13.10) Bestyrelsen har mandat til, at opkrceve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for
overdragelse af andele. Gebyr et betales afkober.

§14
(14.1) Ved enhver overdragelse skal der foretages en ekstern vnrdering af boligen. Vurderingen
for etages af en uvildig vurderingsmand, som er udpeget afhestyrelsen og udmeldt af
Andelsboligforeningernes Fcellesreprcesentation. Vurderingsmandens honorar betales af scelgende
andelshaver. L0S0re er frivilligt at overtage af ny andelshaver og fraflyttende andelshaver kan frit
scette prisen, men den skal fremga af overdragelsesaftale.

Fremganssmdde

§15
(15.1) Inden aftalens indgaelse skal scelgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens
vedtcegter til hsberen samt andeIsforeningens seneste drsregnskab og budget, en opstilling over
kebesummens beregning med specifikation afprisen for andelen, udforte forbedringer og inventar.

Scelger en skal endvidere inden aftalens indgaelse skriftligt g0re Iwberen bekendt med indholdet af
bestemmelserne om prisfastscettelse, her under o verdrage Isesge byr jf. § 13.10, om adgangen til at
hceve aftalen eller krceve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfcellesskaber.
(15.2) Mellem scelger og Iwber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale pd standardfor miliar, ABF
hdndbogen bilag 35 og eventuelt 36. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens pdtegning om
godkendelse jf. stk. 3 og stk. 14. Overdragelsesgebyr skal fremga af overdragelsesaftalen.
(15.3) Erhververen samt alle vilkar for overdragelsen skal godkendes afbestyrelsen. Godkendelse
skal for eligge inden 3 uger efter aftalens forelceggelse for bestyrelsen.
(15.4) Bestyrelsen kan forlange den aft alt e pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt,
sdfremtprisen overstiger, hvad der er tilladt.
(15.5) Overdragelses summen skal indbetales 8 dage efter overdragelsesaftalens underskrift dog
senestpd overdragelsesdagen til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender
(boligafgiftrestance,grundejerforeningskontingent m.v.) udbetaler rest en til den fraflyttede
andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for denne fraflyttede andelshaver berettiget til at

tilhageholde et rimeligt behb til sikkerhed for den forpligtelse. Sdfremt afregning sker inden
fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beUtb til dcekning af
k0berens eventuelle krav i anledning af mangier ved overtagelsen. Udbetaling af restbehbet skal
ske senest 3 uger efter overtagelsen.

(15.6) Snarest muligt efter k0berens overtagelse aflejligheden, skal denne med bestyrelsen (mindst
2 mand) gennemga lejlighedenfor at konstatere eventuelle mangier ved lejlighedens
vedligeholdelsesstand eller ved forandringer, inventar og l0S0re, der er overtaget i forbindelse med

lejligheden.
(15.7) Sdfremt k0beren forlanger prisnedslag for sddanne mangier, kan bestyrelsen, hvis kravet
slwnnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende bel0b ved afregningen til scelgeren, sdledes at bel0bet
forst udbetales, ndr det ved dom eller forlig mellem parterne erfastsldet, hvem det tilkommer.

§16
(16.1) Har andelshaveren ikke inden 3 mdneder efter at vcere fraflyttet sin andelsbolig overdraget
andelen, eller er overdragelsen aftcdt i strid med bestemmelserne herom, hestemmer bestyrelsen,
hvem der skal overt age andel og bolig og de vilkdr, overtagelsen skal ske pa, hvor efter ajregning
finder sted som anfort i § 15.

Samlivsoyh cevelse

§17
(17.1) Ved ophcevelse of samliv mellem cegtefceller er den af parterne, som efter deres egen eller
myndighedernes bestemmelse far retten til boligen, berettiget til at fortscette medlemskab og
beboelse af andelsboligen.

(17.2) Sdfremt en andelshaver i forbindelse med ophcevelse af samliv fraflytter lejligheden, skal
hans cegtefcelle indtrcede som medlem eller forpligte sig til at indtrcede, hvis den pdgceldende efter
senere bestemmelse bevarer retten til boligen.
(17.3) Stk 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved ophcevelse afs am I i vsforh old i 0vrigt, sdfremt
den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fcelles husstand med
andelshaveren i mindst to dr for samlivsophcevelsen.

Dodsfald

§18
(18.1) D0r andelshaveren, har cegtefcellen ret til at fortscette medlemskab og at beholde
andelsboligen. Sdfremt cegtefcellen ikke 0nsker at fortscette, har han/hun ret til efter reglerne i § 12,
at indstille den, der skal overtage andel og andelsbolig.
(18.2) Efterlades ikke cegtefcelle, eller 0nsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1, skal der i

f0lgende rcekkefulge gives fortrin til:
A. Personer, som beboede boligen ved chdsfaldet, og som i mindst to dr havde haft fcelles husstand
med andelshaveren.

B. Personer, som af den afdode andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaver ens d0d.

Opsiselse

§19
(19.1) Andelshaverne lean ikke opsige medlemskah af foreningen og brugsret til lejligheden, men
kan alene udtrcede efter reglerne i §§ 12-17 om overffjrsel af andel.

Eksklusion

§20
(20.1) Bestyrelsen kan ekskindere et medlem og bringe hans brugsret til opher i f0lgende tilfcelde:
01. Ndr et medlem ikke hetaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige bel0b
senest 3 hverdage efter, at skriftligtpakrav herom er kommet frem til medlemmet.
02. Ndr et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlcegges sammen
med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 hverdage efter, at skriftligt pakrav
herom er kommet frem til medlemmet.
03. Ndr et medlem groft fors0mmer sin vedligeholdelsespligt.
04. Ndr et medlem g0r sig skyldigt i forhold, svarende til de, der efter lejelevens bestemmelser
beret tiger ejeren til at hceve lejemdlet.
05. Ndr et medlem iforbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en st0rre pris end
godkendt af bestyrelsen.
06. Ndr et medlem misligholder et af foreningen ydet Idn, eller et Ian, som foreningen har
garanteret for.

(20.2) Efter ekskhisionen kan bestyrelsen overdrage andelen til en anden, jf. §16. Ved afregning
over for det ekskluderede medlem, er foreningen berettiget til at fratrcekke rimelige udgifter i
forbindelse med andelens overdragelse samt det ekskluderede medlems udscettelse afboligen.

Generalforsamlins

§21
(21.1) Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordincere generalforsamling
afholdes hvert dr inden 5 mdneder efter regnskabsdrets udl0b med fblgende dagsorden:
01.
02.
03.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Forelceggelse af drsregnskab, forslag til vcerdianscettelse og eventuel
revisionsberetning, samt godkendelse af drsregnskabet og vcerdianscettelse.

Forelceggelse af drift og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om
eventuel cendring af boligafgiften.
04.

Forslag.

05.
07.

Vcdg afbestyrelse.
Valg af administrator.
Valg af revisor.

08.

Eventuelt.

06.

(21.2) Ekstraordincer generalforsamling ofholdes, nar en generalforsamling eller et flertal af
hestyrelsens medlemmer eller 'A af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det
med angivelse af dagsorden.

§22
(22.1) Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ekstraordincer
generalforsamling om mdvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
for generalforsamlingen.
(22.2) Forslag, som 0nskes behandletpa generalforsamlingen, skal vcere formanden i hcende senest
8 dage f0r generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det
enten er ncevnt i indkaldelsen, eller andelshaverne senest 4 dage f0r generalforsamlingen skriftligt
er gjort bekendt med, at det kommer til hehandling.
(22.3) Adgang til generalforsamlingen bar enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt reprcesenlanter for andelshaverne bar adgang til at
deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen.
(22.4) Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin cegtefcelle eller et
myndigt husstandsmedlem eller til en andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i

henhold til fuldmagt.

§23
(23.1) Beshitninger pa generalforsamlingen trceffes af de nwdende stemmeherettigede ved simpelt
flertal, undtagen hvor det drejer sig om vcesentlig forandring af fcelles bestanddele, og tilbehfjr,
vedtcegtscendring, salg af fast ejendom eller foreningens opl0sning. Dog skal altid mindst 1/3 af
foreningens stemmer vcere til stede.

(23.2) Forslag om vcesentlig forandring af fcelles bestanddele, ogtilbeh0r, vedtcegtscendringer, salg
affast ejendom eller foreningens opl0sning kan kun vedtages pa en generalforsamling, hvor mindst
2/3 af stemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal pa generalforsamlingen. Er der ikke mindst
2/3 af medlemmerne til stede pa generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremm0dte for
forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, ogpd denne kan da forslaget endeligt
vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der er modt.
Afstemninger sker hemmeligt (papirlapper) hvis mindst en stemmeberettiget anmoder herom.

§24
(24.1) Generalforsamlingen vcelger selv sin dirigent. Sekretceren skriver protokollat for
generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

§25
(25.1) Generalforsamlingen vcelger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen
og iidf0re generalforsamlingens heshitninger.

§26
(26.1) Bestyrelsen bestar af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens
formand vcelges af generalforsamlingen, men i 0vrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en
ncestformand og en sekretcer. Generalforsamlingen vcelger desuden en eller to suppleanter.
(26.2) Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vcelges andelshavere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vcelges en person fra hver
husstand.

(26.3) Bestyrelsesmedlemmer vcelges for 2 ar ad gangen. Ncestformand + bestyrelsesmedlem i ulige
dr, formand i lige dr. Bestyrelsessuppleanter vcelges for 1 dr ad gangen. Genvalg kan finde sted. I
1995 vcelges formand dog kun for et dr.
(26.4) Safremt et bestyrelsesmedlem fratrceder i valgperioden, indtrceder suppleanten i bestyrelsen
for tiden indtil nceste ordincere generalforsamling. Safremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved
fratrceden bliver mindre en 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende
bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratradt me diem sker kun for
den r ester ende del af den fratrddtes valgperiode.

§27
(27.1) Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandlingen af en sag, safremt han eller en person,
som han er beslcegtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have scerinteresser i
sagens afgfjrelse. I en sddan sag trceder 1. suppleant og/eller evt. 2. suppleant ind i stedet for det
pdgceldende bestyrelsesmedlem.
(27.2) Der fores protokol over for handlingerne pa bestyrelsesnwderne. Protokollen underskrives af
de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mo det.
(27.3) Iovrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§28
(28.1) Bestyrelsesm0de indkalcles af formanden eller, i bans forfald, af ncestformanden, sa ofte
anledning findes at foreligge, samt nar et medlem afhestyrelsen begcerer det.
(28.2) Bestyrelsen er he shit ni ngsdygt ig, nar over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden
eller ncestformanden, er tilstede.

(28.3) Beslutning trceffes af de mfjdende hestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Star
stemmerne lige, g0r formandens eller, i hans forfald, ncestformandens stemme udslaget.

§29
(29.1) Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem iforening.

§30
(30.1) Generalforsamlingen kan vcelge en administrator til atforestd ejendommens almindelige
0konomiske ogjuridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afscette administrator.
Bestyrelsen trceffer ncermere aftale med administrator om hans opgaver og befojelser.
(30.2) Safremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen
ejendommens administration, og reglerne i ncervcerende § stk. 3-5 finder da anvendelse.
(30.3) Bortset fra en mindre kasseheholdning hos formanden skal foreningens midler indscettes pa
scerskilt konto i etpengeinstitut, pd hvilken konto der lain skal kunne foretages hcevninger ved
underskrift for to hestyrelsesmedlemmer i foreningen. Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere,
herunder ogsa indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til den ncevnte konto,
ligesom ogsa modtagne checks ogpostanvisninger skal indscettes direkte pa kontoen.
(30.4) Bestyrelsen vcelger af sin midte en regmkabsforer, der er ansvarligfor foreningens
bogholderi.
(30.5) Som sikkerhedfor bestyrelsesmedlemmernes 0konomiske ansvar over for foreningen tegner
foreningen en kautionsforsikring med dceknings sum svarende til mindst V2 drs indtcegter for
foreningen.

Reenskab os Revision

§31
(31.1) Foreningens arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og
underskrives af administrator og hele bestyrelsen.
(31.2) Bestyrelsen foreslar, (i forbindelse med arsregnskabet), hvilken metode, der skal anvendes
vedfastscettelse af andelens vcerdi, saint hvilken vcerdi, andelene herefter skal have. Som note til
arsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelenes vcerdi og om, hvilken metode
der er anvendt vedfastscettelsen.

(31.3) Bestyrelsen ndarbej der en beregning af andelens forventede vcerdistigning, indtil nceste
arsregnskab foreligger. Beregningens resultat anfores som note til regnskabet i sdvel absolutte tal
som i pro cent of indskiidskapitalen.

§32
(32.1) Generalforsamlingen vcelger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere
arsregnskabet; revisor skal fore revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afscette
revisor.

(32.2) Det reviderede, underskrevne arsregnskab samt for slag til drifts- og likviditetsbudget
udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordincere generalforsamling.

Oylosnins

§33
(33.1) Opiosningen ved I i kvi dati o n for est as af to likvidatorer, der vcelges af generalforsamlingen.
(33.2) Efter realisationen af foreningens aktiviteter og betaling af gcelden deles den r ester ende
for rime mellem de til den tid veer ende medlemmer iforhold til deres andels storrelse.
Saledes vedtagetpa den stiftende generalforsamling den 1. august 1991, revideretfebruar 1994,
revideret marts 2002, revideret februar 2005, revideret april 2012.

