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VEDTÆGTER

for

“Ejerforeningen KANTORPARI<EN 2 — 8”

beliggende i ejendommen matr. nr. 4 cr Vejiby by, Vejiby

§ 1.

Ejerforeningens na er: Ejerforeningen KANTORPAPJCEN 2 - 8,

• 824o Risskov.

§ 2.

Ejerforeningens hjemsted er: Århus kommune.

§ 3.

Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

og fremtidige interesser af enhver art saint administrere samt

lige fællesanliggender for ejerlejlighederne i matr. nr. 4 cr

Vejiby by, Vejiby.

Ejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og adziinistrere



de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens

formål, herunder at fastsætte nærmere reciler for, h-.’orledes

medlemmerne skal betale bidrag.

De af foreningen til gennemfØrelse af nævnte foreningsmål

trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte med

lemmer.

§ 4.

Foreningens medlemmer:

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af

ejerlejligliederne i boligbiokken 2-8.

Når et medlem overdrager sin ejerlejlighed eller på anden måde

ophører med at være ejer af denne, er lian fra overtagelsesdaa—

en ophørt med at være medlem af forenineen og kan intet krav

rette mod dennes eventuelle formue.

Medlemsskabet indtræder ved overtagelsen af en lejliqhed og

ophører per overtagelsesdagen i tilfælde af, at en nv ejer

overtager lejligheden.

Et medlem har pligt til straks at give meddelelse om salg af

lejligheden, overtagelsestidspunktet herfor samt den ny ejers

• navn, stilling og bopæl. Underretning ka1 ske skriftligt til

ejerforeningens formand.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for

alle forpligtelser over for foreningen, selvom forpligtelserne

er opstået i en tidligere ejers tid.

Den tidligere ejer vedbliver dog med at hæfte for eventuelle

restancer, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og

overtaget forpligtelserne.

§ 5.

Foreningens Øverste myndighed er generalforsamlingen.



Foreningens generalforsamling afholdes i Århus kommune.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen

af april måned.

Ind]aldelse af medlemmerne til generalforsamlingen sker ved

brev fra bestyrelsen eller adminstrator. Varslet til den ordi

nære generalforsamling skal være mindst 2 og højst 4 uger, og

varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst i uge og

højst 4 uger.

Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen og

. forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, skal følge

med indkaldelsen.

Det revi-de-p€rde regnskab for det forløbne ar saint forslag til

budgeïr det kommende år skal følge med indkaldelsen til

den ordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den

ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til be

styrelsen senest 15. februar samme år, så at de kan optages

på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 6.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) valg af dirigent,

b) bestyrelsens beretning,

c) årsregnskab og status med påtegning af revisor,

d) bestyrelsens forslag til budget for det kommende år,

e) valg af 3 — 5 medlemmer til bestyrelsen, der fungerer

indtil næste generalforsamling, hvor val er på dags

ordenen,

f) valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

g) valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsam—

ung, hvor valg er på dagsordenen samt

b) eventuelt.



§ 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemme—

flerhed efter fordelingstal. Skriftlig afstemning skal fore

tages, såfremt en af de tilstedeværende måtte Ønske dette.

Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger,

tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende lejlighed,

bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en diri

gent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder gene

ralforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrØrende sagernes

behandling, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stemrneafgivelse kan ske ved fuldmagt, og fuldsnagten kan even

tuelt afleveres til opgangsrepi-æsentanten.

§ 8.

Beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om væsentlige

forandringer af fælles bestanddele og tilbehØr eller salg af

væsentlige dele af disse er kun gyldige, såfremt 2/3 af de

stemrneberettigede efter fordelingstal stemmer herfor på en

generalforsamling. Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til

stede på generalforsamlingen men forslaget vedtages me 2/3

af de tilstedeværende medlentrner, afholdes der en ny general—

Q forsamling inden 14 dage, og på denne kan forslag vedtages

med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange,

der har givet mØde.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen

finder anledning dertil, eller når det til behandling af et

angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer

efter fordelingtal, eller når en tidligere generalforsamling

har besluttet det.

§ b.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort be—



retning om forhandlingerne på generalforsamlingen, og beret

ningen underskrives af dirigenten og slåes op i hver enkelt

opgang.

§ 11.

Bestyrelsen består af 3—5 medlemmer. Valebare er foreningens

medlemmer samt disses ægtefæller eller dermed ligestillede.

Såvidt muligt bør hver opgang være repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe beslutning om ud

førelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der

underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrel

sen. Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgif—

ter.

§ 12.

Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse

med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen kan antage regnskahskyndia assistance i nødvendigt

omfang til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt

regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

§ 13.

Bestyrelsen indkaldes, hvis et af bestyrelsesmedlermerne for—
langer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtjg, hvis 3 medlemme er til stede.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen.



§ 14.

foreningen skal, bortset fra en grundfond og en rimelig drifts—

kapital, ikke oparbejde nogen formue, men i Økonomisk henseende

alene hos medlemmerne ookræve de nødvendige bidrag til at bestride

foreningens udgifter.

Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske

henlæggelser til bestemte formål,f.eks. fornyelser og hovedi—

standsættelser, og det kan på en generalforsamling vedtages,

at foreningen optager lån.

Foreningens kontante midler skal opbevares i bank, sparekasse

eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt

at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som ernØd—

vendig for den daglige drift.

§ 15.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 16.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens

forventede udgifter til forsikringer, udvendig vedligeholdelse

af enhver art vedrØrende anlæg, bygninger og installationer, ind
vendige vedligeholdelsesudgifter af enhver art vedrØrende byg

ninger og fællesinstallationer, renholdelsesudgifter og rnateria—
ler, udgifter til fællesudvaicet, herunder til vicevært, :udgifter
til finansiering, drift og vedligeholdelse af fællesfaciliteter
samt til administration, herunder revisor, advokat, bankj.:af—
holdelse af ejerforeningsmØder, udgifter til mnfoldiggØre1se
m. v.

Endvidere skal der ske henlæggeiser til hovedistandsættelser,

afskrivningsbeløb vedrØrende varmeanlæg og lignende samt enhver
anden afskrivnjngsberettjgt bygnings— og inventardel. Udgifter
ne i henhold til det af generalforsamljnaen godkendte budget
fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal.

Udover betaling af fællesudgifter for den løbende måned, beta-



ler medlemmerne et beløb til grundfonden fastsat af general

forsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet.

§ 17.

Ejerforeflingens regnskab revidres af en revisor, der vælges

af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst 1/4 af for

eningens medlemmer efter fordelingstal, skal revisoren være

statsautoriseret.

I forbindelse med sin reviiori skal revisor undersøge, om

forretningsgaflgen er betrygaende.

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og be—

holdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af

betydning for udfØrelsen af sit hverv.

Der føres en revsionsprotokol. I forbindelse med sin beret

ning om revision! af et årsregnskab skal revisor angive, hvor

vidt lian finderorretningsganyefl betryggende.

Hver gang indførsel J revisionsprotokollen er sket, skal denne

fremlægges på fØrst7ommende bestyrelsesmøde og de tilstedevær

ende medlemmer af b styrelsen med deres underskrifter bekræfte,

at de har gjort sig b endte med indførelsen.

§ 18.

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse, herunder også vedlige

holdelse af trappeopgang og kælder, foranstaltes af foreningen

for dennes regning, medens lejlighedernes indvendige vedlige

holdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at

indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering,

hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af

gulve, døre og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder el-led

ninger, el—kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger,

vandhaner oa sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der

er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod forening

en sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens for—

Syningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte

lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de en

kelte lejligheder.



§ 19.

Medlemrnet og de personer, der opholder sig i medlemmets lej
lighed, må nøje efterkomme det af bestyrelsen fastsatte or—
densreglement. Er intet vedtaget, gælder de i Boligministe
riets standardiejekontrakter fastsatte regler som husorden.

Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer
eller maling af ejendommens ydre eller af ydersideren af
vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer m.v.
uden bestyrelsens samtykke.

§ 2o.

Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstjftende på
samtlige ejerlejligheder (nr. 1—56 incl.) i ejendommen matr.
nr. 4 cr Vejiby by, Vejlby, med respekt af de på ejendommen
og ejerlejlighederne hvilende servitutter og andre hyrder, hvor
om henvises til ejendommens og ejerlejlighede-ne5 blade i ting—
bogen.

Endvidere respekteres, for så vidt angår servitutten, de pante—
hæftelser, der hviler på den samlede ejendom ved nærværende
vedtægts tinglysning og pantehæftelser, der kommer til at
hvile på den enkelte ejerlejlighed efter opdelingen.

§ 21.

Påtaleberettiget er Ejerforeningen KANTORPARKEN 2 — 8, 824o
Risskov, ved dennes bestyrelse.

Risskov, den 1/ /i 198o

Bestyrelsen for Ejerforeningen KANTORPARKEN 2-8:
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Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, datringehs Çrigtjg samt om underskrivernes myndighed:
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