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§_1. Iudleduing, formåI, medlemskab og hæftelse
Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. § 7 i lov om ejerlejlig-
heder, forholdene om ejerforeningers ledelse, regnskabsaflåggJlr",;r"iri;4;edigehold"ir" o! "udgifufordeling mv. i det omfang" forholdet ikkå er regderJllov om e.lerte3tgneder. Ejerfo."iio-
gens formåI er at administrere den fælles.ejendom og ø*ig" fællesanligi"od"ifo. medlåmmerne,
{e1er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommei.
Stk' 2' For ejerforeTlg:rs forpligtelser hæfter medlemmeme solidarisk, men i det iudbyrdes for-
hold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

§ 2. Generalforsamling
Generalforslglingel er ejerforeningens øverste myndighed.

-s+ 2' r-le af besryrelsen hrfue afgørelser kan af eihvei medlem, hvem afgørelsen vedrører, ind-
bringes for generalforsamlingen. undtaget er beslutringer efter § 9, ,tk. g:
ltk 3 Beslutninger på generalforsamlingen tæffes veJstemmeflerhed efter fordeliogstal.
stk' 4' Til beslutnin-ger o{n væsenflig forandring af fælles bestanddele og tilbehørr eller om salg afvæsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt krævqs dog, al 28 of destemmeberetti-
gede medlemmer såvel efter antal som efter fordeli"grtuJ $emmer herfor. Såfremt forslaget uden atvære vedtaget efter 

$enne regel_har opnået tilslutring fra mindst 2t3 af derepræsenterede medlem-
mer såvel efter antal som efter fordelingstal, aftrolde-s ekstaordinær generalibrsamling indeu g uger,
og på denne kan forslaget - uanset antallet af repræsenterede - u.dt !", *iii6 af aE afgivn
stefirner efter antal og fordelingstal.

§ 3. Ordinær generalforsamling
ordinær generalforsamtiog alholdes hvlrt år inden udgangen af september måned. Dagsorden fordenne skal omfatte mindst følgende punkter:

l) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretring for det senest forrrøbne år.
3) Forelæggelse af årsrepskab med revisors påtegning til godkeudelse.
4) Forelæggelsf af vedligeholdelsesplan for ejeoai*ri"" å godk ndelse.
5) Forslag, jf. § 4.
6) Forelæggelse af budget til godkendelse.
7) Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
8) Valg af andre medlemmer til bestyrilsen.
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10) Valg af revisor.
1l) Eventuelt.

stk' 2' Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers oghøjst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes ,uri*"., *"å dugrorden senest I uge før ge-neralforsarnlingen.
Stk' 3' lndkaldelsen og dagsorden skal angive tid og sted for generalforsamlingen.

§ 4. Forslag
Ethvert *"å1"* har:et ql.at m-et angrveJ emne-behandlet på den ordinære generalforsamling.
Stk' 2' Forslag til behandling på g.oi*lforramlingen *a-u*., bestyrelsens formand i hænde se-nest tre uger før generalforsamlingen. sådanne rorsta samt de forslåg, r"* u.rtJ,r.lsen stiller, skaludsendes til medlemmeme senestl og" før generalrolr*tirrg"n.
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stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsarnling'qftolies^- gd oy-e1 de i § 2, stk. 4 og § g, stk. 3, nævnte situationer- når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til uenanårhg af et angivet erlne begæres af mindstYe af ejetforeningens medlemmei efter antal eller efter fordelilgstal, 

"iio 
når; fidtigere general-forsamlhg har besluttet det.

stk' 2' Ekstraordinær generalforsarnling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers var-sel.

stk' 3' lndkaldelsen 
lkal-anervg tid og sted for generalforsa:nlingen samt dagsordenen.stk. 4. Ændringsforsrag kan stilles på generarfo-rsamtingen.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt
Ethvert medlem har stemmeret.
Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samleysl. Stemmeretten kan desudenudøves af en myndig person eller ejerforeningens f,.rtyr"ir., son,r medremmet st«iftrigt har givetfuld*ugt hertil.
stk' 3' Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv delt4ger i generalforsamrin-gen.

§ 7. Dirigent
Generalforsarnlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.stk' 2' Der udarbejdes referat af forhandling"r"". n"r"rui"iunderslrives af dirigenten og forrrandenfor bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens aftoldelse.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen vælges af generalforsarnlingen. Den består af 3 medlemmer foruden formanden, dervælges særskilt' Desuden vælges z supfreant.r. vagu*. rom for-uod,;;d;;er af bessnelsen

;ilffiH:|ffi;J. * ejerforeninglus medtemrier, disses ægtefæller/samrevere og myndige

S&' 2' Fonnanden og bestyrelsens øwige medlemmer vælges for 2 fu, således at formandeu oghalvdelen af bestyrelsens øwige medleåter afgfu i rige årI s.rppr.*i"i urga, ivert år. Genvalg kanfinde sted.
stk' 3' såfremt fonnanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelseu sig med en ny for-mand indtil førs&ommende generalfors""ilif.

§ 9. Bestyrelsens pligter
Bestyrelsen har ledelien af ejerforeningens anliggender.
stk' 2' Det påhviler bestyrelien at sørg"efot godå'g rorsvarlig varetagelse af ejeudommens anlig-gender' herunder overholdelse af godi* o-å 

";d;rLb.tuli"gaf fælles udgifter, tegning af sædvan-lige forsikringer (herunder brandfirsikring,.[o*uiÅi.ffiaejerforsilaing 
og eventuer bestyrelses-ansvarsforsikring), renholdelse, vedligehid.k..og foåilrr", i det omfang, sådanns foranstartrin-ger efter ejendommens karakter må aises for påkråv"d;.---

stk' 3' Bestyrelsen sørger for, at der udarbejaår uråg.i:r § 3 og føres forsvarligt regnskab over depå fællesskabets vegne aftoldte udgifter ogoppebåÅ. ioaågt.., herunder de ejeme aflaævede bi-drag til fælles udgifter' Bidragene Jpk *r.. med passende varsel og forfalder tit u"taiog den I. i
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betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejde.r desuden vedligeholdelsesplan for ejendo--en, jf. § 3 oghusorden alsd almindelige ordensreglår til godkendelsefa g*"rulfosamriagsa.
It 1 lafrgmt bestyrelsen ikke har antaget en adminiråtoi, vælger bestyreiÅ en kasserer.stk. 5. Bestyrersesmøde indkardes af formanden så ofte snrsdning findes at foreligge, samt når 2medlernmer af bestyrelsen begærer det.
stk' 6' Bestyrelsen er beslutringsdygtig, når mere end halvdelen af den sarnlede bestyrelse, herun-der formanden, er til stede.
stk' 7' Beslulning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. stårsternmeme lige, gør formandens stemme udslaget.
stk' 8' Bestyrelsen udarbejder referat af mødet]Referatet underskrives senest på det efterfølgende
Iyd: af de bestyrelsesmedrernmer, der har dertaget i møaet.
stk' 9' Bestyrelsen kan beslutte, at ejerfortryg"{ skal tegne bestyrelsesansvarsforsilaing. Endvide-re kan generalforsamlingen med tilsiutring timinast znEejerforeningr* *å".-", efter antaleller efter fordelingstal pålægge bestyrehå at sørge for, ai "j.rr*"i"[." t.g., bessrelsesan-svarsforsikring. ' --- -J----'-.*e,Ys 'vEur

§ 10. Administration
Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningel skal antage en administator til bistand ved varetagelsenaf ejendommens daglige drift. pndvideie kan g"rrrriforramlingen med tilslutring fra mindst % af
;rm:Hå:* 

medlemmer efter antal eller .fr"r roå"iGta f,aægge u".ty.ar"o at antage en

stk' 2' Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må il&e være dennes revisor.

§ 11. Tegningsret
Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af den-ne.

§. I 2.. Op sp arin g Uf v.ea.US!!o!tl 
9ls 

e o g fo rb edrin g (grun dfond)
Når det begæres af mindsi% af ejerforEning.* -åt"A*o eftei antal eller efter fordelingstal, skalder til bestridelse afde fælles udgifter u våugeno":rr 

."rbedring oprettes en opsparing, hvor-til ejerne årligt skal bidrage meaLakimalt ldpct. af det aitig" oraioå."-ærr.ruia.ug, indtil opspa-ringens størrelse sYarer tiiaet seneste års budgeu"."aeo.dinære fællesbid*g.Den enkelte ejer kanikke disponere over grundfonden.
stk' 2' Beslutniugetr om l"lyn.§g af opspllngen træffes på en generalforsamling. Herudover kangeneralforsamlingen med'almindeligt fGrial belluue yJ..ri-g"r. oprp*iog i nødvend.igt omfang tilkonl«ete større vedligeholdelsesarbåj der.

§ 13. Revision
Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsa:nlingen. Når det begæ-res af mindst % af ejerforeningens medlemmer efter antal-eller efter fordelingstal, skal revisor værestatsautoriseret eller regisheret.

:t|< ? Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
stk' 3' Revisor må ikke være medlem-arf bestyr.tr"rrig må ikke vælges som kasserer.

l*;i,åi]isionen 
skal udføres i overensstemmelse mJa goa r"uirio;;kik,;;;esnskabet påtegnes

4
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g 14. Årsreguskab

ljgrforqmngens resrskabsår er 1. april til 31. marts.

l+ ? ftsre+rskabet skal indehordi både resultatopgørelse og balance.
stk' 3' Det af generalforsamlingen godkendt"..g*'åb ro.ryo., med d.irigentens påtegning om, atregnskabet er freml4gt og godkendf på generalfoisa:nlingen.

§ f5. Vedligeholdelse
Ejerforeningen foretager forsrrarlig udvendig vedligeholdelse og fomyelse, herunder af derre og vin-duer, altaner og elevatorer i fællesLealer, fJlr.r rÅyi"g.r.aÅg.rtg aiu"rir"t l"tioner. vindu-er og altandøre i eller til de enkelte ejerlejligheder på ejeåo--rÅ sydside er undtaget fra ejerfo-
leningens pligt til 

"t_""dg 
vedtigeholdrir"-og foåy"tr". 

-

stk' 2' Indvendig vedligeholdehåg fornyelse af-ejårlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Denomfatter ikke alene lvidTins,-mali"g oF tapetsering, men'ogsa vedligeholdelse og foruyelse afgulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, åd*odig 
"-i^", G"mod fællesarealer, vinduer og altan-døre ind- og udvendigt på ejendornmens sydside, ruder ind- og udvendigt, epe dørlåse og alt ejer-lejlighedens udstyr, h:l-dt1-"Iledninger, el kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, rad.ia-torventiler, radiatormålere, alle synlige rør,.1"T"{",r urug;lnasrør, var:neforsyningsrør og afløbs-rør' hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse å! ro*y.tr. J":rir".irrshedens fælles for-syningsledninger og fællesinstalGtioner indtil-disses indiv-idueG syntig" i;iiå; forgreninger tivi deenkelte ej erlej ligheder.

stk 
:'.Ejgrforgningen betaler for udbedring^af skader i ejerlejlighedeme, der ssldes forhold omfat-tet af ejerforeningens vedligeholdelses- og-fornyelsesptigt. Nar ejerforeningen foretager reparatio-ner, skal der ske retablering i sædvadigt og rimeligt;;å;g

s&' 4' Hvis en ejerlejlighed groft forsøLmes, eueiforsømå**rilvære til gene for de øwigemedlernmer' kan bestyrelsen kræve fomøden renholdelse, vedligeholderr" og irtuoar*u"lse foreta-get inden for en fastsat frist. Kravet freryæf9s skriftligt.'pt"rt o**es bestyrelsens l«av ilke, kanbestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden=isÅd for medlemmets regning.stk' 5' Medlemmeme må ikke lade foretag" åoa.ir,g.r, reparationer eller maling af ejendommsnsydre, af ydersiderne.af vindueme og altanåøre etler-araørå mod fællesarealer eiler tade opsætteantenner, skilte, rekla:ner m.m. uden bestyrelsens skriftlige samskke og alene efter bestyrelsensnænnere anvisninger.

§ 16. Udlejning
ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest

L*:* 
forinden lejeforholdets begyndelse sende 

"" 
t"pi rrrejekontailen til bestyrelsens for-

'stk' 2' Udlejning af en ejerlejlighed kan alene_ ske til enlige, sarnlevende ægtefæller eller samleven-de par' ejerlejlighedsejerens 6Å, htr,roder adoptivbr*,ir..!p*, forældre og bedstefo,rældre ogsåledes ikke til bofællesskaber, kollekliver elleilignenaå eiie. til personer, der opretter eller tilladeroprettelse af bofællesskaber, kollektiver eller lignJnae. overtædåke af nærværende forbud betag-
lr: .:agov mislighorderse og medførerpåræg-om fuay*i,s af lejrigheden.stk. 3' Bestyrelsen skar godkende rejeren og betingerseme for lejemålet.

§ 17. I tilfælde af salg af en ejertejlighed
I tilfælde af salg eller overdragttt. urin ejerlejlighed hæfter erhververen af lejlighedeu sammenmed overdrageren for samtligå rotptigt"trår oåÅ.":".r"r.*"g.o, h.r*å". i"r rr.yraige bidrag til
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vaflne' vand og el samt eventuel efterbetaling-herfor, og ejerforeningen er berettiget til at afregneethvert mellemværende med den til enhver ticl værend.ffi ur"3"rre]rigreaen uanset om afregningvedrører deu pågældende ejers ejerperiode 
E YJY"vJ'^o'vsvs w

Således.vedtaget på ejerforeningens ekshaordinære generalforsamling den lg. oktober 2OO7.peta-leberettiget er samtlige ejere i ejerforeningen Kantofarken r0-r6.

Som dirigent:

OC/ ,,, /l //, L \-,
Egon OLSen

@
Per Fawbo -lllc', {--- C;-=--..--

Morten Olesen

//

Fausto Serrano

6
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l. m. 12 22545 TKS/SWA

Allonge til vedtægter for Ejerforeningen Kantorparken l0-r6, brok 2.

Foranstående vedtægter begæres tiqglyst på matr.nr. 4 cs vejlby By, vejlby med respekt af de påej endommep tinglyste servitutter og l*t.t *ftelser.

samtidig begæres vedtægter lyst den n/z LITL aflyst af tingbogen.ffi
rTc,/-O(
Morten Olesen

t/ ,/-

,l'aa-zaÅ23-,' tausto Serrano-



*** * ***
§ide: I***

* * ***
t * r. Reetsen i Århus Akt.nr.:* *** *** Tingl"ysninEsafdelingen 63 XX er

Påtregaing 'på byrde
Vedrørende matr.nr. 4 C§ Hovedejd, Vejlby By, \feJlby
Ej gndomsej er:
Lysts førsle gang denr 04.03.2008 under or, ?0515
sene,§t ændret den : 04.03.2008 under nr, A0515

:I:. u"* begæret på rejr, r-86

Evt. henvender-se på trf .nr. 86r.25g11-?Ir.L me1lem k1, 1r,oo og 14.00.

Retlen i Århus d,en 05.03.20og

.l*

(
\--zzCharlotte Grundf,ør
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t** * .***
***
* * **rt
* * * RetLenlÅrtrrrs* *** *r:* Tirrglyeni-ngeafd,qlingen

P-åtegning på byrde
Vedrørend.e matr.nr. 4 Cs Hovedej.d, VejJ.by B.y, VejtbyEjend.ornsej er:
:y1t førs:e gaTg den,,',3.a2.1e71 under nr. za64Senest ændret derr : 04,03.2008 und.er nr. 2e672

A.flysr af Tingbogen dea 04.03.2o0g
sotn begæret på IeJX. 1-5F

Retten i Århus den 0S.03"AOO8

Charlotte Grundfør

Akt.nr. :

Side: 9

63 X-B 645
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*,** * .**,
***
* * **rk
'* * * RqtEen{Årtru,e* *** *** Tinglysningsafd,elingen

Påtegqing grå syrde
Vedrø ende ma,tn,nr,, 4 Cs Helredsjd, vejtrby B1r, vejlb,yBjendonrsejer:

^LI:t:ørsle 
gang den: 23.02.1971 und.er nr. 2264$ene.st ændret den : 04 , 03 . ?0Og unde.r trf " Ze67Z

Åflyse af Tingoc'gen dea 0,4.03"20qs
som begiæret på Iej 1. 1-5G

RetrBn t Århus den §s.03"?008

Åkt.nr.:

Side: 9

63-X-.8 645

gharlotte G,rundfø:r


