
EJERFORENINGEN

ISHOJ CENTRUM BLOK VII

VEDTEGTER



Oprindelige vedtagter tinglyst den 2116 1978. Andringer og tilf@jelser vedtaget pa
Ejerforeningen lshaj Centrum blok Vll's generalforsamlinger den 3/12-1 979, den
17hl-1980 og den 14111-1983, tinglyst den 715-1984. Endvidere endringer og
tilfojelser vedtaget pA ejerforeningens generalforsamling den 2111-1992 og tinglyst
den 10/1 1-1992.

sl
Foreningens navn er Ejerforeningen
lshaj Centrum blok Vll

s2

Foreningens hjemsted er Torslunde-
lshaj kommune

s3

Foreningens formAl er at administrere
fellesanliggenderne for ejerlej lighe-
derne i matr.nr. 6 ce Tranegilde by,
lshoj sogn, lshaj Centrum blok Vll,
beliggende Vejlebrovej 66-74, samt
gennem medlemsskab af Grundejer-
lauget lshaj Centrum at medvirke til
administrationen af fellesanliggender-
ne for lshsj Centrum blok | - Vlll.

Foreningen skal overtage eiendom-
mens butik samt wggestue og keldre
efter nermere aftale med Andelsbolig-
foreningen lshoj Centrum blok Vll

s4

Foreningens medlemmer er samtlige
ejer af ejerlejlighederne i ejendom-
men. PA generalforsamlingen stem-
mes ikke efter fordelingstal, men sAle-
des at der afgives een stemme pr.
lejlighed. Der kan stemmes ved fuld-
magt, dog kan ingen disponere over
mere end 2 fuldmagter. Medlemmerne
af Ejerforeningen h€fter solidarisk for
foreningens administrationsudgifter.

Medlemskabet indtreder pr. overta-
gelsesdagen af en lejlighed og oph@-
rer pr. overtagelsesdagen i tilfalde aJ,

at en ny ejer overtager lejligheden.

Den til enhver tid verende ejer af en
ejerlejlighed hafter for alle forpligtel-
ser overfor foreningen, som pAhviler
den pAgaldende lejlighed, selvom
forpligtelserne er opstaet i en tidligere
elers tid.

s5

Foreningen skal bortset fra en eventu-
el grund- og en rimelig driftskapital
ikke oparbejde nogen formue, men i

okonomisk henseende alene hos
medlemmerne opkrave nadvendige
bidrag til at bestride foreningens ud-
gifter. Det kan dog pA en generalfor-
samling vedtages, at der skal ske
henlaggelser til bestemte formAl,
f.eks. fornyelser og hovedistandset-
telser, og det kan pA en generalfor-
samling vedtages, at foreningen op-
tager lAn.

Ud over en mindre kassebeholdning til
den daglige drift skal foreningens
likvide midler vere anbragt pa en af
falgende mAder: Sparekasse, bank,
realkreditobli gationer, statsobl igatio-
ner, statsgaldsbeviser, postgirokonto.

s6

Til vedtagelse pA den ordinere ge-
neralforsam ling udarbejder bestyrel-
sen et budget, der viser foreningens
forventede udgift i det regnskabsAr,
som folger efter det pA generalfor-
samlingstidpunktet labende regn-
skabsar.

SAfremt bestyrelsen i marts maned



efter pAgaldende ordinare general-
forsamling skonner, at det vedtagne
budget vil blive overskredet med mere
end 7o/o, skal bestyrelsen forel@gge et
revideret budget pA en ekstraordiner
generalforsamling i april mAned sam-
me Ar.

De i stk. 1 antorle fallesudgifter samt
6 conto varmebidrag opkreves hver
mAned forud med sidste rettidige ind-
betalingsdag den 1. Medlemmer, der
ikke betaler rettidigt, kan pAlignes et
gebyr pA kr. 50,00, som opkraves
sammen med efterfolgende opkrav-
nrnger.

s7

Til sikkerhed for de i punK 6 navnte
bidrag og iovrigt for ethvert krav, som
foreningen matte fA pA et medlem,
herunder udgifter ved et medlems
misligholdelse, vil narverende ved-
t@gter vare at tinglyse som pantstif-
tende pA hver enkelt ejerlejlighed for
et belob af kr. 10.000, skriver titusinde
kroner 00/100. Panteretten resoek-
terer de panteh@ftelser, der hviler pd
den samlede ejendom ved narveren-
de vedt@gts tinglysning, og efter at
panteh@ftelserne er fordelt pA de en-
kelte ejerlejligheder, de pantehaftel-
ser, der kommer til at hMle pA den
enkelte ejerlejlighed efter opdelingen.

Panteretten respekterer Jor fremtiden
lAn af almindelig og sarlig realkredit.

Som yderligere sikkerhed Jor felles-
bidrag og iwrigt for ethvert Krav som
foreningen mette fe pA et medlem,
udstedes et eierpantebrev stort kr.
29.000,00 med pant i lejligheden.

Ejerpantebrevet tinglyses forud ior al
panteg@ld, idet det dog respekterer
lan og seMtutter lyst for den 3/1 1-
1992.
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Forsvarlig udvendig vedligeholdelse
foranstaltes af foreningen for dens
regning, medens den indvendige ved-
ligeholdelse pAhviler de enkelte med-
lemmer, hvorved bemerkes, at ind-
vendig vedligeholdelse ikke alene
omfatter tapetsering, maling og hvidt-
ning, men ogsA vedligeholdelse og
fornyelse af gulve, dore og alt lejlig-
hedens udstyr, herunder elledninger,
elkontakter, radiatorer med ventiler,
vandledninger, vandhaner og sanitets-
installationer, kort sagt alt, hvad der er
installeret indenfor lejlighedens veg-
ge, hvorimod foreningens sarger for
vedligeholdelse og fornyelse af lejlig-
hedens forsyningsledninger og falles-
installationer udenfor de enkelte lej-
ligheder indtil disses indiMduelle for-
greninger i de enkelte lejligheder.
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Hvis en lejlighed groft forsammes,
eller forsommelsen vil vere til gene
for de ovrige medlemmer, kan be-
styrelsen kreve fornaden vedligehol-
delse og istandsettelse foretaget
indenfor en tastsat frist. Efterkommes
bestyrelsens krav ikke, kan bestyrel-
sen satte lejligheden i stand for med-
lemmets regning pA foreningens veg-
ne, og om fornadent sage fyldest-
gurelse i foreningens panteret ihen-
hold til narverende vedtegt.

s 10

Medlemmer, og de personer, der op-
holder sig i hans lejlighed mA naje
efterkomme de af bestyrelsen fast-
satte ordensregler. Er intet vedtaget,
gelder de for standardlejekontrakter-
ne fastsatte regler som husorden.

Medlemmerne mA ikke lade foretage
endringer, reparationer eller maling af
ejendommens ydre eller pA ydersider-



ne af vinduernes tr@vark eller lade
ops@tte skilte, reklame uden bestyrel-
sens samtykke. ved enhver udlejning
skal lejekontraken forelegges be-
styrelsen til godkendelse. Bestyrelsen
kan bestemme, at der stilles yderli-
gere garanti for fellesbidrag for leje-
oerioden.

Medlemmerne mA ikke drive erhverv i

lejlighederne uden bestyrelsens sam-
tykke.

s 11

SAfremt et medlem gor sig skyldig i

sAdanne forhold, som i henhold til
lejeloven berettiger udlejeren til at he-
ve lejemelet, herunder hvis et medlem
ikke betaler de af bestyrelsen fastsat-
te bidrag inden 8 dage efter for-
faldstid, kan bestyrelsen om fornadent
uds@tte medlemmet af lejligheden
med fogedens bistand.
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Foreningens generalforsamlinger af-
holdes i Torslunde-lshoj kommune.

Den ordin@re generalforsamling af-
holdes en gang om Aret i november
mAned.

Indkaldelse til medlemmerne til ge-
neralforsamling sker ved brev fra be-
styrelsen eller administrator. Varslet til
den ordinere generalforsam ling skal
dog v@re mindst 14 dages varsel, og
varslet til en ekstraordiner generalfor-
samling skal vare mindst I dage.

Indkaldelsen skal angive dagsorden
for generalforsamlingen. De forslag,
der agtes fremsat pA generalforsam-
lingen, skal lalge med indkaldelsen.

Det reviderede regnskab for det for-
lsbne Ar samt et budget for det kom-
mende Ar skal falge med indkaldelsen

til den ordinare generalforsamling.
Forslag, der onskes behandlet pA den
ordinare generalforsamling, skal ind-
gives skriftligrt til bestyrelsen inden den
1. oktober.
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Dagsordenen for den ordinare ge-
neralforsamling, hvor regnskab og
budget fremlagges, skal omfatte:

1 . Bestyrelsens beretning

2. Forelaggelse til godkendelse af
Arsregnskab og status med pAteg-
ning af revisor

3. Foreleggelse til godkendelse af
bestyrelsens forslag til budget
for neste Ar.

4. Overskuddets fordeling

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
jvf. dog S 22

6. Evt. valg af administrator og
revisor

7. Eventuelt
s 14

Generalforsamlingen velger ved sim-
pel stemmeflerhed en dirigent, der
algar om generalforsamlingen er lov-
lig, leder generalforsamlingen og af-
g@r alle sp@rgsmel vedrarende sager-
nes behandlingsmede, stemmeafgiv-
ning og dennes resultat.

s 15

Beslutning om endringer at vedt€g-
ter eller vesentlige forandringer af
felles bestanddele og tilbehar eller
om salg af vasentlige dele af disse
treffes p6 generalforsamlingen og er
kun gyldig, sAfremt den tiltr€des af to
trediedele af de afgivne stemmer.



s 16

Ekstraordinar generalforsamling af-
holdes, nAr bestyrelsen fnder anled-
ning dertil, eller n6r det til behandling
af et angivet emne begares af mindst
en lierdedel af foreningens medlem-
mer, eller n6r en tidligere generalfor-
samling har besluttet det.
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I en af bestyrelsen autoriseret pro-
tokol optages en kort beretning om
forhandlingerne pA generalforsamlin-
ger, og beretningen underskrives af
dirigenten og udsendes til medlem-
merne.

518
Foreningens daglige Mrksomhed ledes
al bestyrelsen, hvis medlemmer veel-
ges al generalforsamlingen lor 2 Ar ad
gangen.

Bestyrelsen best6r af formand og 4
andre medlemmer. Endvidere valges
2 suppleanter for 1 Ar ad gangen.

Bestyrelsens sekret€r f@rer protokol
over bestyrelsesmoder og generalfor-
samlinger.

S 1e

Det pAhviler bestyrelsen at lede lor-
eningen i overensstemmelse med
nervarende vedt€gt og generalfor-
samlingens beslutninger.

Bestyrelsen skal antage en admini-
strator til at varetage den daglige drift
og fore et forsvarligt regnskab under
bestyrelsens og revisionens kontrol.
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Bestyrelsen indkaldes, hvis et af be-
styrelsesmedlemmerne forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis
4 medlemmer er til stede. Foreningen
tegnes af formanden og nastforman-
den i almindelighed. Dog tegnes for-
eningen af formanden alene vedrsren-
de ind- og udbetalinger, der foretages
direKe over foreningens bank- og
sparekassekonti.

s21

Foreningens regnskabs6r laber tra
den 1. juni til 31. maj.

522

Foreningens medlemmer hefter per-
sonlig solidarisk for lAn, garantier og
kaution, som Andelsboligforeningen
lshaj Centrum blok Vll optager for at
gennemfare opdelingen i ejerlejlighe-
der og lor at gennemfare, at hver
andelshaver uden kontant indskud
kan overtage sin lejlighed.

Ejerlejlighedsforeningens medlemmer
er, indtil alle andelsboligloreningens
forpligtelser opharer, samtidig medlem
af andelsboligrforeningen.

SA lenge andelsboligforeningen be-
stAr, er andelsboligforeningens be-
styrelse samtidig bestyrelse for ejerlel-
lighedsforeningen.

Nervarende bestemmelse udgAr, nAr
andelsboligforeningen er oplost, hvil-
ket farst kan ske, nAr andelsboligfor-
eningens forpligtelser er opfyldt.

Narvarende bestemmelse kan ikke
endres uden samgkke fra samtlige
kreditorer i andelsboligforeningen.

s22A

Det nyetablerede fellesantennean-
l€9, der er installeret i samtlige eier-
lelligheder, er i henhold til overens-
komst af 2211-1979 overtaget af lshal



kommune med hensyn til fremtidig
drift og vedligeholdelse.

Kommunen eller de af kommunen
bemyndigede teknikere skal til enhver
tid have adgang pa de tilsluttede eien-
domme for reparation, nodvendige
andringer og vedligeholdelse af fal-
lesantenneanl€gget.

Ejere af de tilsluttede ejendomme er
pligtige til uden erstatning at tAle de
foranstaltninger, der er nodvendige for
anlagget og vedligeholdelse af falle-
santenneanlagget.

Kun de af kommunen godkendte in-
stallatsrer ma foretage indgreb i fal-
lesantenneanlegget, herunder de
faste installationer, kabler og abonne-
mentsstikdAser. Flytning af anten-
nestikdAser betragtes som indgreb i

anl@gget.

Abonnenterne er pligtige til at holde
modtagerapparat i en sAdan stand, at
defekter ikke forvolder skade pA an-
lagget og generer de ovrige til an-
legget tilsluttede abonnenter.

Ejere er ansvarlige for beskadigelser,
de mAtte pAfore fallesantenneanl@g-
get, herunder ogsA de anlegsdele,
der fndes pA egen ejendom.

s23

Narverende vedtegter begeres
tinglyst pa ejerlejlighederne i matr.nr.
6 ca Tranegilde by, lshoj sogn, og
respeKerer de ejendommen og ejer-
lejlighederne pAhvilede servitutter
m.v., hvorom henMses til ejendom-
mens og ejerlejlighedernes blade i

tingbogen.

EndMdere respekterer vedtagterne
de panteh@ftelser, der hviler pA den
samlede ejendom ved narverende
vedtegts tinglysning og efter at pan-

tehaftelserne er fordelt pA de enkelte
ejerlejligheder, de panteheftelser, der
kommer til at hvile pA de enkelte eler-
lejligheder efter opdelingen.

Vedtegterne respekerer for fremtiden
lAn af almindelig og sartig realkredit.


