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a) Forslag om af ny $ 3 stk. 2 i vedtægterne, om panthavers muligtred for at overtage
en andelsbolig på tvangsauktion:
"Som andelshaver kan endvidere rned bestyrelsens godkendelse optages en person eller en
juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som rifyldestgjort panthaver. Denne
audelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frern til det
tidspunkt, hvcr andelen er videresolgt. Denne andelshavsr kan ikke fremleje boligenler-hvewsandelen, har ikke stemmeret på andelsboligforenir-rgens generalforsamling, og
skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i
$ 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager an*
delsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal ovefiage atdei og bolig og de viikår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i $ 17."
Den gamle stk. 3-2 blivelherefter stk. 3-3, og den garnle stk, 3-3 bliver herefter stk. 3-4.

b] Farslag *m tilføjeåse til vedtægternes $ 2S stk, 1, litra

e om

reguleringsklausuler:

"En eveltuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i
aftalen er indsat et rnaksirnum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausuleus formulering
skal godkendes af andelsboligforeningens bestyelse, og bestyrelsen kan beshrtte, at klausuler-i skal oprettes på en standardformular."

c) Forslag

til

sletuing af $$ 21 ag22, da bestemmelserne ikke længere fildes i andels*

boligloven.

cl)

Forslag om ændring af $ vedtægte rnes 23 om fremgrngsmåden ved salg til:

(23

.1i

l'lellenr overdrager og erhverver oprettes en skriftlig ovcrdragelsesaftale, der for-

syues n:ed bestyreisens påtegning orn godkencielse. Inden aftalens indgåelse skal erirverver
itave udleveret ef eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, senesie årsrapport og
bttdget. santt eir opstilling af overciragelsessumrnens beregning med specifikation af prisen
lor andeien, forbedrii:ger, inveriiar og Iøsøre, samt er:entuelt pristillæg e!ler nedslag foi vediigeiroidelsessiand. Erhverr.er skat endvidere in'den aftalens indgåelse skrifttigt gøres bel<endi nred ar:delsboiigforeningslovens bestentmelse orn prisfastsæltelse *g onr straf.

{?3.2J Aile vilkår fcr overdt"agelsen skai godkeliries aibestyrelsen, clei kar.r besiemme, at
Or'ereiragelsert skal oprei:-es på en standardfonlulai'. Foreningen liarn lios overdrager og/eller

erhverver opkræve et gebyl. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer
Lrdgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra
ejendomsn:ægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rineligt vederlag fo: bestyrelsens ogleller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved
tvangssal g eller auktion.

(23.3)

Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået
på foreningens konta i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end ? uger før
overtagelsesdageno skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten depoaere
købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponeredeldet garanterede
beløb skal frigives til andelsboiigforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

(23,4)

Åndeisboligfoleningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødven*
dige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henbiik på frigivelse af garantien provenuet først til eventueile rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og derræst
ti I frafl yttende andelshaver.

(23.5.) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at
tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling
af vanneudgifter og lignende. Såfrernt afregning med erhververens samtykke sker inden
overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsrnæssigt
beløb til dækning af eventuelie krav i anledning af mangler konstateret ved over-tagelsen.

(23.6)

Snarest

nuligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrei-

sen gennellrgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vediigeiroidelsestiistand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i for"bindelse med boligen. Erhververerl kan kun komme rned mangelindsigelsar i op til og raed 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigeiser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre er-

hververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter
overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan
bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregr:ingen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom elie.r forlig inellenr parterne er fastsiået, hvem det tilkommer.

t23.7'

Overdragelsessumnen med eventuelie fradrag som nær,nt i stk. 4-6 skal afregnes
senest l0 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er rnodtaget fra erhververen.

Forslqe

{?1.3)

til tlvt sib 3 i vedtæetern$ {

24,

Err e-kskluderet andelshaver skai, indtil andelen er cverdiagct, fortsat opfylde sine
fbrpligtelser overfor foreningen, herunder betale boligafgifi, Andelsi:averen skal endvidere
nredvirke til overdrageise af andeien i ior-nødent omfang, hen:nder ryddeliggore andelen
saffit li{ilevere nøgleme tii boligen til bestyrelsen på det tidspunkt sorr-r bestyrelsen har fastsal sonl fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andeler: be;-*itiget til at lade en
ejenciar:ismægler forestå salget for andelshavere]1s regning"

