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Navn  oq hiemsted
§1

(1.1) Foreningens  navn  er Andelsboligforeningen  Halgreen

(1,2)  Foreningens  hjemsted  er KØbenhavns  Kommune.

Formål

§2

(2.1)  Foreningens  formål  er at eje og administrere  Foreningens  ejendom  matr.  16 AV Sund-

byøster,  3514  Sundbyøster,  16  G Sundbyøster,  188  Sundbyøster  og 189  Sundbyøster,  belig-
gende  Halgreensgade  1-13,  Halgreensgade  2-4  og Holmbladsgade  27 og 31, 2300  Køben-

havn  S.
Medlemmer

§3

(3.1)  Som medlem  kan med bestyrelsens  godkendelse  optages  enhver,  der  har  eller  samtidig

med optagelsen  som medlem  overtager  brugsretten  til og flytter  ind i foreningens  ejendom,

Medlemmet  skal betale  det  til enhver  tid fastsatte  indskud.

(3.2)  Som andelshaver  kan endvidere  med bestyrelsens  godkendelse  optages  en person  eller

en juridisk  person,  som har købt  andelen  på tvangsauktion  som ufyldestgjort  panthaver,

Denne  andelshaver  skal betale  boligargift  og andre  beløb,  der  opkræves  af foreningen,  frem

til det  tidspunkt  hvor  andelen  er videresolgt.  Denne  andelshaver  kan ikke  fremleje  boligen  /
erhvervsandelen,  har ikke  stemmeret  på andelsboligforeningens  generalforsamling,  og skal

inden  6 rnåneder  rra auktionsdagen  sælge  andelen  til en person,  der  oprylder kravene  i § 3

stk.  1. Såfremt  andelen  ikke  er solgt  inden  6 måneder  fra auktionsdagen,  overtager  andels-

boligforeningen  salget,  og bestemmer,  hvem  der  skal overtage  andel  og bolig  og de vilkår,

overtagelsen  skal  ske på, hvorefter  afregning  finder  sted  som  anfBrt  i § 17.

CCi

(3.3)  Generalforsamlingen  fastsætter  om ejendomsfunktionærer  og erhvervslejere  kan opta-

ges som medlemmer  af foreningen  og vilkårene  herfor.

(3.4)  Hvert  medlem  rnå kun have  brugsret  til ån bolig,  og er forpligtet  til at benytte  denne,

jf.  dog § 12.

Indskud

§4

(4.1)  For beboere,  der  ved stiFtelsen  indtræder  som medlemmer,  udgør  indskuddet  et belBb,

svarende  til 1.500,00  pr. kvm.  Indskud  skal  betales  kontant,  idet  dog beboere,  der  indtræder

ved stiftelsen,  kan modregne  depositum,  forudbetaling  og indestående  på indvendig  vedlige-

holdelseskonto.

(4.2)  Ved senere  overdragelse  betales  ud over  indskuddet  et tilægsbeløb,  således  at indskud

og tillægsbeløb  tilsammen  svarer  til den pris,  der  kan godkendes  efter  § 20

Hæftelse

§5

(5.1)  Et medlem  hajter  aene  med  sit  indskud  for  forpfigtefser,  der  vedrØrer  foreningen,  jf.

dog stk.  2
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(5.2)  Har generalforsamlingen  besluttet,  at der skal optages  banklån  eller  realkreditlån,  der

er sikret  ved håndpant  i et ejerpantebrev  eller  pantebrev  i foreningens  ejendom,  hæfter

medlemmerne  kun personlig  pro rata  for  denne  pantegæld,  hvis kreditor  udtrykkeligt  har
taget  forbeho1d  herom.

(5.3)  Et medlem  eller  dettes  bo hæfter  efter  stk.  1 og stk. 2, indtil  en ny andelshaver  er

godkendt  og har  overtaget  boligen  og hermed  er indtrådt  i forpligtelsen.

§6

(6.1)  Medlemmerne  har  ande1 i foreningens  Formue  i forhold  til deres  indskud.  Generalfor-

samlingen  kan foretage  regulering  af andelene,  således  at det  indbyrdes  forhold  mellem  an-
delene  kommer  til at svare  til boligernes  indbyrdes  værdi.

§7

(7.1)  Andelen  kan kun overdrages  eller  på anden  måde  overføres  til andre  i overensstem-

melse  ned reglerne  i §§ 14-20  og 23, ved tvangssalg  dog med de ændringer,  der  følger  aF
reg1erne  i andelsboligforeningsloven  § 4 a.

(7.2)  Andelen  kan belånes i overensstemmelse  med reglerne  i andelsboligloven.  Foreningen

kan kræve,  at andelshaveren  betaler  gebyr  for  afgivelse  af erklæring  i henho1d  til andelsbo-
ligforeningslovens  § 4 a.

0

(7.3)  For andelen  udstedes  andelsbevis,  der  lyder  på navn.  Bortkommer  andelsbeviset,  kan

bestyrelsen  udstede  et ny, der  skal  angive,  at det  træder  i stedet  for  et bortkommet  andels-
bevis.

Boliqaftale

§8

(8.1)  Foreningen  opretter  en boligaftale  med hvert  medlem.  Boligaftalen  indeholder  bestem-

melser  om boligens  brug.  Indtil  generalforsamlingen  vedtager  andet,  anvendes  som boligaf-

tale  sædvanlig  lejekontrakt  med de ændringer,  der  fØlger  ar vedtægter  og generalforsamlin-
gens  beslutninger.

(8.2.)  En bolig  må udelukkende  benyttes  ti1 beboelse.  Bestyrelsen  kan tillade  erhverv,  der

ikke  medrører  besøg af kunder,  ombygning  af andelsboligen  el1er skiltning,  såfremt  det  ikke
er til gene  for  de øvrige  beboere,  og det  er tilladt  efter  offent1ige  forskrifter.

Boliqafqift

!9

(9.1)  BoligafgiFtens  stBrrelse  fastsættes  med bindende  virkning  for  medlemmer  af general-

forsamlingen.  Generalforsamlingen  kan regulere  boligafgiften,  således  at det  indbyrdes  for-
hold me1lem  boligafgiftens  stØrrelse  svarer  ti1 boligernes  areal  eller  standard.

(9.2)  Som almindeligt  depositum  er1ægges  ud over  indskuddet  et belØb svarende  ti1 3 måne-

ders  boligafgift.  Andelshaveren,  der  er indtrådt  ved foreningens  stiftelse,  betaler  dog ikke
noget  depositum.
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(9,3)  Boligafgiften  stiger  1. juli  2014  med 4 %. Derefter  stiger  boligafgirten  med 3 o/o hver  1.
juli,  fBrste  gang 1. juli  2015  og indtil  generalforsamlingen  træffer  anden  beslutning.

(9,4)  En andelshaver  er forpligtet  til at betale  boligafgift  indtil  en ny andelshaver  har  overta-
get  andelsboligen,  og dermed  er indtrådt  i forpligtelsen.

(9,5)  Boligafgiften  betales  månedligt  den 1. hverdag  i måneden.  Ved for  sen betaling  af bo-

ligafgift  m.v.  kan opkræves  gebyr  svarende  til det påkravsgebyr,  der ifølge  lejelovgivningen
kan opkræves  ved For sen betaling  af leje.

Vedliqeholdelse
§ 10

(IO,I)  AI vedligeholdelse  inde  i boligen  påhviler  andelshaveren,  bortset  'fra vedligeholdelse  af

fælles  rorsyningsledninger,  udskirtning  af udvendige  døre  samt  vinduer.  Andelshaverens  ved-

ligeholdelsespligt  omfatter  også eventuelle  nødvendige  udskiftninger  af bygningsdele  og til-

behBr  til boligen,  f.eks.  udskiftning  af gulve  og kØkkenborde.  Ande1shaverens  vedligeholdel-
sespligt  omfatter  også  forringelse,  som skyldes  slid og ælde.

(10.2)  Generalforsamlingen  fastsætter  nærmere  regler  om udførelse  af den udvendige  vedli-
geholdelse,  herunder  vedligeholdelse  af gård-  og havearealer.

(10.3)  En andelshaver  er forpligtet  til at vedligeholde  de individuelle  forbedringer  og foran-
dringer,  der er udført  i andelsboligen.

(10,4)  Forsømmer  en andelshaver  groft  sin vedligehoIdelsespligt,  kan bestyrelsen  kræve

nødvendig  vedligeholdelse  Foretaget  inden  for  en nærmere  fastsat  frist.  Bestyrelsen  har  ret

til at få eller  skaffe  sig adgang  til boligen  for  at konstatere,  at vedligeholdelsesarbejdet  er

foretaget.  Foretages  den nødvendige  vedligeholdelse  ikke  inden  fristens  udløb,  kan forenin-

gen Få vedIigeholdelsesarbejdet  udført  for  andelshaverens  regning,  eller  andelshaveren  kan

ekskluderes  af foreningen,  og brugsretten  bringes  til ophør  med 3 måneders  varsel,  jfr.  § 24.

(10,5)  Andelshaveren  er forpligtet  til at give  adgang  til lejligheden  for  håndværkere  til udfø-
relsen  af arbejde,  der  er besluttet  af generaIforsamlingen.

(10,6)  Andelshaveren  er forpligtet  til at give  bestyrelsen  besked,  hvis  andelshaveren  konsta-

terer,  at installationer/bygningsdeIe  m.v.,  som foreningen  har  vedligehoIdelsesansvaret  for,
trænger  til vedligeholdelse.

Forandrinqer

§ Il

(11.1)  En andelshaver  er berettiget  til at foretage  forandringer  inde  i andelsboligen,  jf.  dog

stk,  2 og 3. Forandringer  skal  udfØres  håndværksmæssigt  forsvarligt  i overensstemmelse

med kravene  i byggelovgivningen,  lokalplaner  og andre  offentlige  Forskrifter.  Forandringer
ska1 anmeldes  skriftligt  ti1 bestyre1sen  senest  6 uger  inden  de iværksættes.

(11.2)  Ønskes  forandringerne  udført  aF hensyn  til ældre  e1ler handicappedes  særlige  behov,

kan bestyrelsen  betinge  forandringernes  gennemførelse  af reetablering  ved andelshaverens
fraflytning.

(11.3)  Vurderer  bestyrelsen,  at den ansøgte  forandring  vil stride  mod stk.  1, 2. pkt.  eller  at

forandringen  vil medføre  væsent1ige  gener  for  de øvrige  beboere  i ejendomrnen,  kan besty-
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relsen  gøre  indsigeIse  inden  5 uger  efter  anmelde(sen.  Gør bestyrelsen  indsigelse,  skal

iværksættelse  aF forandringen  udskydes,  indtil  der  er opnået  enighed  med bestyrelsen,

(11.4)  Andelshavere  i omkringliggende  boliger  er forpligtet  til at give  adgang  til boligen,  hvis

dette  er nødvendigt  ror at udføre  forandringen,  Forandringen  skal ske med mindst  mulig  ge-

ne for  de berørte  andelshavere.  Reetablering  i de omkringliggende  boliger  skal ske inden  for

en rimelig  frist  rastsat  af bestyrelsen  og skal udfØres  af professionelle  håndværkere.  Adgang
til boligen  skal varsles  med 4 uger.

(11.5)  Bestyrelsen  er ikke  ansvarlig  for  anmeldte  eller  godkendte  forandringers  forsvarlighed
og lovlighed.  I tilfælde,  hvor  der  kræves  byggetilladelse  efter  byggelovgivningen  eller  tilla-

delse  erter  andre  offentlige  forskriFter,  skal tilladelsen  desuden  forevises  bestyrelsen,  inden
arbejdet  iværksættes.

Fremleie
§ 12

(12.1)  En andelshaver  kan helt  eller  delvis  udleje  eller  udlåne  sin bolig  i maksimalt  2 år in-

denFor  en periode  på 4 år. Skal  der  ske udlejning  i en periode  udover  2 år, kan dispensation

gives  af bestyrelsen,  såfremt  anmodningen  skyldes  særlig  begrundelse.  Fremlejens  indhold,
herunder  lejen  skal altid  godkendes  af bestyrelsen.

(12,2)  Fremleje  eller  udlån  af enkelte  værelser  kan tillades  af bestyrelsen  efter  betingelser
fastsat  af denne.

(12.3)  En andelshaver  må under  iagttagelse  af lejelovens  regler  korttidsudleje  sin andel  helt
eller  delvis  til ferie  og fritidsmæssige  formål  via Airbnb  og Home-exchange  eller  lignende

portaler.  Hver  enkelt  rremlejeperiode  skal minimum  være  af 2 dages  varighed  og kan sam-

menlagt  højst  udgøre  6 uger  pr. kalender  år. Bestyrelsen  skal  senest  ved opstart  underrettes

om udlejningen.  Bestyrelsen  kan fastsætte  nærmere  regler  for  hvordan  underretning  skal

ske, Andelshaveren  har  ansvaret  for  at foreningens  vedtægter,  husorden  og Øvrige  regler
overholdes  af fremlejetager.  Bestyre1sen  er ikke  ansvarlig  for  at ejelovgivningen,  herunder
reglerne  om lejens  fastsættelse,  overholdes.

Husorden

§ 13

(13,1)  Generalforsamlingen  kan til enhver  tid,  bindende  for  alle medlemmer,  fastsætte  regler

for  hus'orden,  husdyrhold  m.v.,  jf.  dog stk.  3. Generalforsamlingen  kan træffe  beslutning  om,
at brud  på husorden  vi1 kunne  sanktioneres  med en bod på op til 500,00  kr.

(13.2)  Bestående  rettigheder  om husdyrho1d  m.v.  kan ikke  bortfalde  fØr efter  dyrets  død.

(13.3)  Et medlem  har  altid  ret  til at holde  førerhund,  selvom  øvrige  medlemmer  er afskåret
fra husdyrhold.

Overdraqelse

§ 14

(14.1)  Ønsker  en andelshaver  at fraflytte  sin bolig,  sker  overdragelsen  i følgende  rækkefBl-
ge:
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A. Til den,  der  indstilles  af andelshaveren,  når overdragelsen  sker  til personer  med hvem

andelshaveren  er beslægtet  ilige  op eller  nedstigende  linie,  sØskende,  eller  til perso-

ner,  der i mindst  1 år har  haft  (og stadig  har)  fælles  husstand  med andelshaveren.

B. Til den,  der  indstilles  af andelshaveren,  når  overdragelsen  sker  ved bytning  til en anden
helårsbolig.

C, Til andre  andelshavere  i tilstødende  lejligheder.  Det er en betingelse,  at overtagelsen

sker  med henblik  på sammenlægning  af de to lejligheder.  Sammenlægningen  skal  god-

kendes  af bestyrelsen.  Sammenlægningen  er betinget  af, at samtlige  myndighedskrav

- herunder  kommunens  retningslinjer  for  sammenlægning  - opfyldes.  Andelshaveren

der  søger  om sammenlægning,  skal have  været  opskrevet  på foreningens  interne  ven-

teliste.  Ønsker  to e1ler flere  andelshavere  i tilstødende  lejligheder  at sammenlægge,  har

den andelshaver  med længst  anciennitet  i ejendommen  rørste  prioritet  til sammenlæg-

ning.  Såfremt  de to boliger  bliver  brugt  til andet  en sammenlægning  til 6n bolig,  kan

bestyrelsen  tilbagetage  tilladelsen.  Den Fysiske  sammenlægning  ska  være  påbegyndt
senest  3 måneder  eFter overtagelsen.

D. Til andre  andelshavere  i foreningen,  som er indtegnet  på en liste hos bestyrelsen,  Den

f5ærst indtegnede  på listen  går  Forud for  de andre.  Overtages  boligen  af et andet  medlem
af foreningen,  har  den fraflyttede  andelshaver  indstillingsret  til den nu ledige  bolig.

Såfremt  en bolig  overtages  af et andet  medlem  af foreningen,  skal den nu ledige  bolig

også tilbydes  til et andet  medlem  af Foreningen,  Den lejlighed,  der  i sidste  enden  (efter

et eller  flere  interne  salg)  bliver  ledig,  kan således  ikke  tilbydes  til den enkelte  andels-

havers  samlever  m.v.,  idet  indstilingsretten  til den lejlighed,  der  i sidste  ende  bliver  le-

dig,  tilfalder  den andelshaver,  der  fraflyttede  foreningen  fØrst  og dermed  startede  kæ-

den.

E. Andre  personer,  der  er indtegnet  på en venteliste  hos bestyrelsen  eFter  indstilling  Fra en

andelshaver.  Hver  andelshaver  eller  flere  ande1shavere,  der  i fællesskab  ejer  en andel,

er kun berettiget  til at have  ån person  indstillet  på ventelisten.  Den,  der  fØrst  er ind-

tegnet  på ventelisten,  går  forud  for  de senere  indtegnede.  Bestyrelsen  kan fastsætte

nærmere  regler  for  administration  af  ventelisten,  herunder  bl.a.  fastsætte  gebyr  for

indtegning,  fastsætte,  hvor  mange  tilbud  de indtegnede  skal have  rået,  før  de kan slet-

tes/sættes  nederst  på listen,  og fastsætte,  at de indtegnede  ån gang  årligt  ska  bekræf-

te deres  Ønske  om at stå på ventelisten,  idet  de ellers  slettes.

F. Til personer,  som indstilles  af ande1shaveren.

(14,2)  Bestyrelsen  ska1 godkende  den nye andelshaver.  Nægtes  godkende1se,  skal  skriftlig

begrundelse  gives  senest  3 uger  efter,  at bestyrelsen  har  modtaget  meddelelse  om,  hvem
der  indstilles.

(14.3)  Er der  oprettet  venteliste,  har  bestyrelsen  på begæring  af den fraflyttede  andeshaver

pligt  til at anvise  en ny andelshaver  inden  6 uger  efter  modtagelse  af vurderingsrapporten  jf,

20.20.  I modsat  fald er andelshaveren  se1v berettiget  ti  at indstille  en person  til bestyrelsens
godkendelse  efter  stk.  2.

(14.4)  Ved sammenlægning  af to andele,  jf. § 14,  C, udstedes  et nyt  andelsbevis  for  den

sammenlagte  bolig,  når  denne  frernstår  som  ån bolig.  Den sammenlagte  bolig  har  dog atle-
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rede fra overdragelsen  af andel  nr. 2 kun I stemme.  Sammenlægningen  skal  være  tilende-

bragt  inden  for  6 måneder,  efter  at andel  nr. 2 blev  overdraget.  Sammenlægningen  skal ske

i overensstemmelse  med bestemmelserne  i § 11.

§ 15

(15.1)  Har  andelshaveren  ikke  inden  mindst  3 måneder  eFter at være  fraflyttet  sin bolig  efter

§ 14,  stk. 1, litra  E indstillet  en anden  i sit sted,  eller  er overdragelsen  aftalt  i strid  med be-

stemmelserne  herom,  bestemmer  bestyrelsen,  hvem  der  skal overtage  andel  og bolig  som

anfØrt  i § 23.

§ 16

(16,1)  En andelshaver  er uden  fraflytning  af boligen  berettiget  til at overdrage  sin andel  helt

eller  delvis  til et husstandsmedlem,  der i mindst  1 år har haft  fælles  husstand  med andelsha-
veren.  Den pågældende  skal godkendes  aF bestyrelsen,  jF. § 14  stk. 2.

Dødsfald
§ 17

(17,1)  Dør andelshaveren  har  ægtefællen,  der  bebor  lejligheden  ret  til at Fortsætte  medlem-
skab  og brugsret  til boligen.

(17.2)  Ønsker  ægtefællen  ikke  at fortsætte  medlemskab  og beboelse,  har  denne  ret  til efter
reglerne  i § 14,  stk.  1, at indstille,  hvem  der  skal  overtage  andel  og bolig.

(17,3)  Efterlades  der  ikke  ægtefælle,  skal overdragelsen  ske efter  fØlgende  rækkefølge:

A.  Personer,  som beboede  boligen  ved dBdsfaldet  og som i mindst  1 år havde  haft  fælles

husstand  med andelshaveren,

B. Personer,  som af den afdØde  andelshaver  ved testamente  eller  ved skriftlig  henvendel-

se til bestyrelsen  var  anmeldt  som berettiget  til andel  og bolig  ved andelshaverens  dBd,

C, Personer  med hvem  andelshaveren  er beslægtet  i lige op- e1ler nedstigende  linie,

(17.4)  Ved overdragelse  efter  stk.  3 finder  reglerne  i § 14,  stk.  2, tilsvarende  anvendelse,

(17.5)  Boligen  skal  overtages  erter disse  regler  eller  fraf1yttes  senest  d. 1. i den måned,  der

indtræder  næst  efter  3-måneders-dagen  for  dØdsfaldet.  Er ingen  ny ande1shaver  indtrådt
forinden,  Finder  § 15  ti1svarende  anvendelse.

Samlivsophævelse

§ 18

(18,1)  Ved ophævelse  af samliv  ffiellem  ægtefæller  er den af parterne,  der  efter  deres  egen

eJler myndighedernes  båstemmelse  får  retten  til boligen,  berettiget  til at fortsætte  eller  ind-
træde  i medlemskab  og brugsretten  til boligen.

(18.2)  Reglen  i stk.  1 finder  tilsvarende  anvendelse  ved ophævelse  af samlivsforhold  i øvrigt,
såfremt  den person,  der  i henhold  hertil  skal  overtage  ande1 og bolig,  har  haft  fæ1es  hus-

stand  med andelshaveren  i mindst  1 år Tør samlivets  ophævelse.

Ejd. 266/BSA/1pm29.08.2022



Opsioelse
§ 1'»

(19,1)  Andelshaveren  kan opsige  boligaFtalen  med 3 måneders  varsel  til den 1. i en måned.

Andelshaveren  hæfter  dog for  de Forpligtelser,  der  Fllger  af denne  vedtægt,  jta. § 5, stk.  3,

boligaftale  og medlemskab  af foreningen,  indtil  iejligheden  er overdraget  og en andelshaver
er indtrådt  efter  reglerne  i §§ 14-23.

Købesum
§ 20

(20.1)  Prisen  for  andelen  skal  godkendes  af bestyrelsen,  som desuden  skal  godkende  even-

tuelle  aftaler  efter  stk.  2. Bestyrelsen  kan kun godkende  en rimelig  pris  og højst  et be15;>b

opgjort  efter  nedenstående  retningslinier:

A. Værdien  ar andelen  i foreningens  formue,  ansat  til den pris,  der  er fastsat  på den sene-

ste årlige  generalForsamling.  Andelens  pris  rastsættes  under  iagttagelse  ar reglerne  i

lov om ande1sboligforeninger  og andre  boligfællesskaber.  Generalforsamlingens  pris-

fastsættelse  er bindende,  selvom  der  lovligt  kunne  have  været  fastsat  en højere  pris,

B. Værdien  af forbedringerne  i boligen  ansat  til anskaffelsespris  med fradrag  af eventuel
værdiforringelse  på grund  af alder  og slitage.

C, Værdien  af inventar,  der  er særligt  tilpasset  eler  installeret  i boligen,  fastsat  under
hensyn  til anskaffelsespris,  alder  og slitage.

D. Såfremt  boligens  vedligeholdeIsesstand

pristillæg  respektive  prisnedslag  under
er usædvanlig  god eller  mangelfud  beregnes
hensyn  hertil.

E. En eventuel  reguleringsklausul  i overdragelsesaftaIen  kan alene  godkendes,  såfremt  der

i aftalen  er indsat  et maksimum  for  reguleringsbelØbet.  ReguIeringsklausulens  formule-

ring  skal  godkendes  af andelsboIigforeningens  bestyrelse,  og bestyrelsen  kan besutte,
at klausulen  skal  oprettes  på en standardrormular.

(20.2)  Fastsættelsen  af prisen  for  forbedringer  og inventar  sker  på grundlag  af en opgørelse
udarbejdet  efter  syn og skØn foretaget  af en uvildig  sagkyndig  skØnsmand  udpeget  af besty-

re1sen. Skønsmanden  skal  ved besigtigelse  af 1ejligheden  indkalde  både  den fraflyttede  an-

delshaver  og en repræsentant  For bestyrelsen,  og udarbejde  en vurderingsrapport,  hvor  pris-

beregningen  specificeres  og begrundes.  SkØnsmandens  vurdering  er bindende  for  alle parter.

Omkostningerne  ved skønnet  fordeles  ligeligt  mellem  den fraflyttede  og den indflyttende  an-
delshaver.

FØnansierinq  af  kpbesum

§ 21

Slettet.

§ 22

I tilfælde  hvor  der  skal  ske overdragelse  af en bo1ig, der  tidligere  har  været  udlejet,  eller

hvor  den tidligere  andelshaver  har  mistet  sin indsti1lingsret  efter  § 17 stk.  5 eller  § 24 har

overgivet  sin indstillingsret  til bestyrelsen,  skal  bestyrelsen  ved udpegning  af ny andelshaver
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gå frem  efter  reglerne  i § 14  stk. 1 litra  c og d, og derefter  slås lejligheden  op i opgangene

eller  på foreningens  hjemmeside  14 dage,  hvoreFter  bestyrelsen  trækker  lod mellem  de der

inden  for  14 dages  perioden  er indstillet  af en andelshaver.  Såfremt  ingen  kandidater  indstil-

les, aFgør bestyrelsen  frit  hvem  der  skal  overtage  boligen.

Fremqanqsmåde

§ 23

(23.1)  Mellem  overdrager  og erhverver  oprettes  en skriftlig  overdragelsesaftale,  der  forsynes

med bestyrelsens  påtegning  om godkendelse.  Alle vilkår  for  overdragelsen  skal  godkendes  af

bestyrelsen,  der  kan bestemme,  at overdragelsen  skal oprettes  på en standardformular,

Overdragelsesaftalen  skal  bl.a.  indeholde  en opstilling  af overdrageIsessummens  beregning

med specifikation  af prisen  for  andelsboligen,  forbedringer,  inventar  og løsøre,  og eventuelt

pris-tillæg  eller  nedslag  For vedligeholdeIsesstand  samt  andelsboIigforeningsIovens  bestem-

melser  om prisfastsættelse  og straf.

(23,2)  Inden  aftalens  indgåelse  skal  erhverver  have  udleveret  de dokumenter  og nøgleoplys-

ninger,  der  er krævet  i den til enhver  tid gældende  BekendtgØrelse  om oplysningspligt  ved

salg af andelsbo1iger  udarbejdet  af Ministeriet  for  By, Bolig  og Landdistrikter  herunder  an-

delsboligforeningens  vedtægter,  energimærke,  seneste  årsrapport  og budget,  referat  af se-

neste  ordinære  generalforsamling  og eventue1le  senere  ekstraordinære  genera1forsamling

samt  vedIigeholdeIsespIan  såfremt  en sådan  er udarbejdet.  Erhververen  skal  endvidere  have

udleveret  nøgleoplysningsskemaer  om andelsboligen  og andeIsboligforeningen  samt  en even-

tuel  erklæring  om ændringer  i nøgleoplysningerne.  Foreningen  skal udlevere  nøgleoplys-

ningsskemaerne  til den andelshaver  der  Ønsker  at sælge  hurtigst  muligt  og senest  10 ar-
bejdsdage  efter  anmodning.  For nøgleopIysningsskema  om andelsbolig  til salg løber  fristen

for  udlevering  fra det  tidspunkt,  hvor  foreningen  har modtaget  relevant  dokumentation  fra

andelshaveren  vedrørende  forbedringer,  tilpasset  løsøre  mv. Dokumenterne  kan udleveres

elektronisk  og eventuelt  gØres tilgængelige  på foreningens  hjemmeside.

0

LLI

Sker  der  inden  næste  generalforsamling  væsentlige  ændringer  i foreningens  forhold,  som

påvirker  foreningens  formue  negativt,  såsom  et fald i ejendommens  værdi,  væsentlige  kurs-

reguleringer  eller  optagelse  af nye lån,  er bestyrelsen  forpligtet  til at udfy1de  og udlevere

erklæring  om væsentlige  ændringer  i nØgleoplysningsskema  for  andelsboIigforeningen.

(23.3)  Foreningen  kan hos overdrager  og/eller  erhverver  opkræve  gebyr  for  bestyrelsens

og/eller  administrators  arbejde  med overdrageIsesaftaIen  og overdragelsessagen,  herunder
blandt  andet  for  udgiften  til forespørgseli  andelsboligbogen,  udgift  til besvarelse  af fore-

spørgse1  fra ejendomsmægler,  udgiFt  vedrørende  nøgleoplysningsskema  om den aktuelle  an-
delsbolig  m.m.  Endvidere  kan foreningen  kræve,  at overdrager  refunderer  og betaler  et ve-

derlag  for  bestyrelsens  og/eller  administrators  ekstraarbejde  ved afregning  overfor  pant-

og/eller  udlægshavere  og ved tvangssalg  e1ler tvangsauktion.  Ved salg vurderes  lejligheden
af en af bestyrelsen  godkendt  ekstern  uvildig  vurderingsmand.  Andelshaveren  besti11er  vur-

deringsmanden.  Foreningen  opkræver  ha1vt vurderingshonorar  hos overdrager  og halvt  vur-

deringshonorar  hos erhverver.  Ved a11e salg skal  der  foretages  el- og ws-syn  af ekstern  og

uvildig  autoriseret  installatØr,  godkendt  af bestyrelsen.  Andeishaveren  bestiller  el- og vvs-

syn.  Sælger  betaler  omkostninger  til  el- og vvs-syn,

(23,4)  Overdragelsessummen  ska1 senest  5 hverdage  før  overtagelsesdagen  være  indgået  på

foreningens  konto  i pengeinstitut.  Såfremt  overdragelsesaftale  indgås  mere  end 2 uger  før

overtagelsesdagen,  skal  erhverver  senest  7 hverdage  efter  aftalens  indgåelse  enten  depone-

re overdragelsessummen  eller  stille  standardbankgaranti  for  denne.  Det  deponerede/garan-

terede  beløb  skal  frigives  til andelsbo1igforeningen  senest  5 hverdage  før  overtagelsesdagen.
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(23.5)  AndeIsboligforeningen  afregner  - efter  fradrag  af sine tilgodehavender  og nØdvendige

bellb  til indfrielse  af eventuelt  garanteret  lån med henblik  på frigivelse  ar garantien  - prove-

nuet  til eventuelle  rettighedshavere,  herunder  pant-  og udlægshavere,  og dernæst  til fraflyt-

tende  andelshaver.

(23.6)  Bestyrelsen  er ved afregning  over  For den fraflyttende  andelshaver  berettiget  til at
tilbageholde  et beløb til sikkerhed  for betaling  af ikke forfalden  boligargift,  efterbetaling  af
varmeudgifter  og lignende.  Såfremt  afregning  med erhververens  samtykke  sker  inden  over-

tagelsesdagen,  er foreningen  endvidere  berettiget  til at tilbageholde  et skønsmæssigt  beløb
til dækning  af eventuelle  krav i anledning  af mangler  konstateret  ved overtagelsen.

(23.7)  Snarest  muligt  efter  erhververens  overtagelse  aF andelsboligen  ska  erhververen  med

bestyrelsen  gennemgå  andelsboligen  for at konstatere  eventuelle  mangler  ved andelsboli-
gens vedIigeholdelsesstand  eller  ved forbedringer,  inventar  og lØsØre, der er overtaget  i for-

bindelse  med andelsboligen.  Erhververen  kan kun komme  med mangelindsigelser  i til og med

8 dage fra overtagelsesdagen.  Foreningen  skal gØre erhververens  og foreningens  eventuelle
krav  gældende  over  for sælger  senest  14 dage efter  overtagelsesdagen.  Såfremt  erhververen

forlanger  prisnedslag  For sådanne mangler,  kan bestyrelsen,  hvis forlangendet  skønnes  rime-

ligt,  tilbageholde  et tilsvarende  beløb ved afregningen  til overdrageren,  således  at beløbet
f(ørst udbetales,  når det ved dom eller  forlig  mellem  parterne  er fastslået,  hvem  det  tilkom-

mer. Mangler  der ikke har kunnet  konstateres  inden for fristen,  skal erhververen  efterfØlgen-
de gøre  gældende  direkte  over  for  overdrageren.

(23.8)  Overdragelsessummen  med eventuelle  fradrag  som nævnt  i stk. 4-7 skal afregnes

senest  10 hverdage  efter  overtagelsesdagen,  forudsat  at be1Øbet er modtaget  fra erhverve-

reni

Eksklusion

§ 24

(24,1)  Bestyrelsen  kan ekskludere  et medlem  og bringe  dennes  brugsret  til ophØr  i Følgende
tilfælde:

A. Når et medlem  ikke betaler  skyldigt  indskud,  og medlemmet  ikke har betalt  det skyl-

dige beløb senest  3 dage efter,  at skriftligt  påkrav  herom  er kommet  frem  til med-

lemmet.

B. Når et medlem  er i restance  med bo1igafgiften  eller  andre  ydelser,  der  skal  erlægges

sammen  med denne,  og medlemmet  ikke har berigtiget  restancen  senest  3 dage ef-
ter,  at skriftigt  påkrav  herom  er kommet  frem  til medlemmet.

C. Når et medlem  groft  forsømmer  sin vedligeholdelsespligt.

D. Når et medlem  optræder  til gene for  ejendommen  e1ler dennes  beboere,  eller  optræ-

der  til avorlig  skade  eller  ulempe  for  foreningens  virksomhed  eller  andre  medlemmer,

E. Når et medlem  i forbindelse  med en overdragelse  af andelen  betinger  sig til en større
pris  end  godkendt  af  bestyrelsen.

F. Når et rnedlem  misligholder  et af foreningen  ydet  lån, el!er  et fån, som foreningen  har
garanteret  for.
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G. Når et medlem  i øvrigt  gør sig skyldig  i forhold,  svarende  til de, der efter  lejelovens
bestemmelser  berettiger  ejeren  til at hæve  lejemået.

H. Ved  overtrædelse  aF foreningens  husorden,  jf.  § 13

(24.2)  Bestyrelsens  beslutning  efter  § 24 c, d og g, kan  inden  en måned  fra  meddelelsen

indbringes  for  en generalforsamling,  jf.  § 25,  stk.  2,

(24.3)  En ekskluderet  andelshaver  skal, indtil  andelen  er overdraget,  fortsat  opfylde  sine

forpligtelser  overfor  foreningen,  herunder  betale  boligaFgift.  Andelshaveren  skal endvidere
medvirke  til overdragelsen  af andelen  i fornødent  omfang,  herunder  ryddeliggøre  andelen

samt  udlevere  nØglerne  til boligen  til bestyrelsen  på det tidspunkt,  som bestyrelsen  har  fast-

sat som fraflytningstidspunkt.  Foreningen  er ved salg af andelen  berettiget  til at lade  en

ejendomsmægler  forestå  salget  for  andelshaverens  regning.

Generalforsamlinq

§ 25

(25.1)  Foreningens  Øverste  myndighed  er generalforsamIingen.  Den ordinære  generalforsam-
ling afholdes  hvert  år inden 5 måneder  eFter regnskabsårets  udløb med følgende  dagsorden:

1. Valg  af  dirigent.

2. Valg  af  referent.

3. Bestyrelsens  beretning.

4.  Godkendelse  af  årsrapport  og andelsværdi.

5. Indkomne  forslag.

6. Godkendelse  af budget  og eventuel  ændring  i boligafgift.

7. Va1g til bestyrelsen.

8. Eventuelt.

(25.2)  Ekstraordinær  generalforsamling  afholdes,  når en generalforsam1ing,  et flertal  af be-
styrelsens  medlemmer,  !/4 af foreningens  medlemmer  eller  administrator  forlanger  det med
angivelse  af dagsorden.

§ 26

(26.1)  Genera1forsamlingen  indkaldes  af bestyrelsen  skriFt1igt  med 14 dages  varsel,  der dog  =
ved ekstraordinære  generalforsamling  om nødvendigt  kan nedsættes  til 8 dage. Indkaldelsen
skal indeholde  dagsorden  for  generalforsam1ingen.

(26.2)  Forslag,  herunder  valg af administrator  og revisor,  som ønskes  behandlet  på general-

forsamling,  skal være  formanden  i hænde  senest  8 dage  Tør generalforsamlingen.  Et forslag

kan kun behandles  på en generalforsamling,  hvis det  enten  er nævnt  i indkaldelsen  eller  an-
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delshaverne  ved opslag  eller  på lignende  måde  senest  4 dage  før  generalforsamlingen  er
gjort  bekendt  med,  at det  kommer  til behandling.

(26.3)  Adgang  til at de1tage  i og tage  ordet  på generalrorsamlingen  samt  til at stille  forslag

har enhver  andelshaver  og dennes  ægtefælle  eller  dennes  myndige  husstandsmedlemmer  og

administrator.  De adgangsberettigede  kan ledsages  af en professionel  eller  personlig  rådgi-

ver,  der  har ret  til at tage  ordet  på generaIforsamlingen,  Revisor,  samt  personer,  der  er  ind-

budt  aF bestyrelsen,  har  ligeledes  adgang  til at deltage  i og tage  ordet  på generalforsamlin-
gen,

(26.4)  Hver  andel  giver  en stemme.  En andelshaver  kan kun give  fu1dmagt  ti1 sin ægtefælle,

et myndigt  husstandsmedlem,  til en anden  andelshaver  eller  til bestyrelsen.  En andelshaver
kan dog kun afgive  en stemme  i henhold  ti1 fuldmagt.

§ 27

(27.1)  Genera1forsamlingen  træffer  beslutning  ved simpelt  flertal,  bortset  fra spørgsrnå1  an-

f@rt stk.  2. Dog skal  altid  mindst  1/5  af Foreningens  medlemmer  være  tilstede.

(27.2)  Vedtagelse  af forslag  om

A. Nyt indskud,

B. Regulering  af det  indbyrdes  forhold  af boligafgift,  jf.  dog § 9 eller  formuefordeling,  jf.
§ 6.

C. Iværksættelse  af arbejder,  hvis  finansieringen  kræver  en forhØjelse  aF boligafgiFten
med mere  end 25 '/o.

D. Salg af foreningens  ejendom,  e1ler dele heraf.

E. Vedtægtsændringer.

F. Foreningens  opløsning.

kræver  at mindst  2/3  af medlemmerne  er til stede  og at 2/3  stemmer  for  forslaget.  Er der

mindre  end 2/3  af medlemmerne  ti1 stede,  men  stemmer  2/3  af de fremmødte  for  forslaget,
kan fors1aget  behandles  på den næstkommende  generalforsaming  (ordinære  som  ekstraor-

dinære).  På denne  generalforsamling  kan forslaget  vedtages  med 2/3  flertal,  uanset  antal
tistedeværende  stemmeberettigede  medlemmer.

§ 28

(28.1) Referat eller tilsvarende in'formation om det på genera17orsam1ingen passerede skal
udleveres  til andelshaverne  senest  6 uger  efter  genera1forsamIingens  afholdelse.  Referatet

underskrives  af dirigenten.
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Bestyrelsen

!  29

(29.1)  Generalrorsamlingen  vælger  en bestyrelse  til at varetage  den daglige  ledelse  af ror-

eningen  og udføre  generalforsamlingens  beslutninger.

(29.2)  Bestyrelsen  kan træffe  beslutning  om pantsætning  til sikkerhed  for  et nyt  lån, såfremt

lånet  i sin helhed  anvendes  til at nedbringe  eksisterende  gæld.  En sådan beslutning  skal dog

tiltrædes  ar foreningens  revisor  eller  administrator.

§ 30

(30.1)  Bestyrelsen  består  af 3-7 medlemmer  efter  generaIforsamlingens  bestemmelse.  Be-

styrelsens  formand  vælges  af generalrorsamlingen,  men i øvrigt  konstituerer  bestyrelsen  sig

selv.  Generalforsamlingen  vælger  desuden  en eller  to suppleanter,

(30.2)  Som bestyrelsesmedlem  og suppleanter  kan vælges  andelshavere  og disses  myndige

husstandsmedlemmer.  Som bestyrelsesmedlem  eller  suppleant  kan kun vælges  en person  fra

hver  husstand.

(30.3)  Bestyrelsen  vælges  for  2 år ad gangen.  Bestyrelsessuppleanter  vælges  for  1 år ad

gangen.

(30,4)  Hvis  et bestyrelsesmedlem  fratræder  i en valgperiode,  indtræder  suppleanten  i besty-

relsen  for  tiden  indtil  næste  ordinære  generalforsamling.  Såfremt  antallet  af bestyrelsesmed-

lemmer  ved Tratræden  bliver  mindre  end 3, indkaldes  en generalforsamling  til valg  af supple-

rende  bestyrelsesmedlemmer.  Valg  af et nyt  bestyrelsesmedlem  i stedet  for  et fratrådt  med-

lem sker  kun  for  en resterende  del af den fratrådtes  valgperiode.

(30.5)  Såfremt  formanden  fratræder  i valgperioden,  konstituerer  bestyresen  sig med  en ny

formand  indtil  førstkommende  ordinære  generalforsam)ing.  Ved denne  generalforsamling

vælges  en ny formand  for  den resterende  del af den fratrådtes  valgperiode.

Bestyrelsesmøder
§ 31

(31,1)  Et bestyrelsesmedlem  må ikke  deltage  i behand1ingen  af en sag, såfremt  han eller  en

person,  som  han er bes1ægtet  med el1er besvogret  med el1er har  lignende  tilknytning  til,  kan

have  særinteresser  i sagens  afgørelse.

(31,2)  Der  tages  referat  af bestyrelsesmØderne.  Referatet  underskrives  af de bestyrelses-

medlemmer,  der  har  de1taget  i mødet.

§ 32

(32,1)  Bestyrelsesmøde  indkaldes  af formanden  eller  i dennes  forfald,  af næstformanden,  så'

ofte  der  er anledning  hertil,  samt  når  et medlem  af bestyresen  eller  administratoren  begæ-

rer  det.
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(32.2)  Bestyrelsen  er beslutningsdygtig,  når over  halvdelen  af medlemmerne,  herunder  for-
manden  eller  næstformanden,  er til stede.

(32.3)  Beslutning  træffes  af de mØdende  bestyreIsesmedIemmer  ved simpel  stemmeflerhed,
I tilfælde  af stemmelighed  er formandens  stemme  afgØrende.

(32.4)  Bestyrelsen  bemyndiges  til at foretage  konvertering  af andelsboIigforeningens  real-

kreditlån,  såfremt  andelsboIigforeningen  kan opnå en rente-  og / eller  ydelsesbesparelse.
Bemyndigelsen  gælder  alene  nedkonvertering  og den omfatter  ikke  omlægning  af kassekre-

dit  med variabel  rente.  Bemyndigelsen  omfatter  endvidere  omlægning  aF kassekredit  til real-

kreditbelåning.  Formålet med omlægningen  må alene være  at opnå en rente-  og/eller  ydel-
sesbesparelse  og må ikke  indebære  fremkomst  af kontant  provenu.

Teqninqsreqel

§ 33

(33,1)  Foreningen  tegnes  af formanden  og/eller  næstFormanden  samt  et bestyrelsesmedlem
foreningen.

Administration

§ 34

(34.1)  Generalforsamlingen  vælger  en administrator  til at forestå  ejendommens  almindelige

Bkonomiske  og driftsmæssige  forvaltning.  Generalforsamlingen  kan til enhver  tid afsætte

administrator.  Bestyrelsen  træffer  nærmere  aftale  med administrator  om dennes  opgaver  og

befBjelser.

Reqnskab  oq revision

§ 35

(35,1)  Foreningens  årsregnskab skal udarbejdes  med god regnskabsskik  og underskrives  af
formanden  og et bestyrelsesmedlem  samt  administrator.

(35.2)  Regnskabsåret  er 01.07  til 30.06.  Første  regnskabsår  løber  fra 1.7.2008  til 30.6,2009,

(35.3)  I forbindelse  med  fremlæggelsen  af årsregnskabet  stiller  bestyrelsen  forslag  til gene-

ralforsamlingens  godkendelse  vedrØrende  fastsættelse  af andelens  værdi  for  perioden  indtil

næste  årlige  genrealforsamling,  jf.  dog § 20. Forslaget  anrøres  som note  til regnskabet.

§ 36

(36,1)  Genera1forsamlingen  vælger  en statsautoriseret  eller  en registreret  revisor  ti1 at revi-

dere  årsregnskabet.  Revisor  skal fØre revisionsprotokol.  Generalforsamlingen  kan til enhver
tid afsætte  revisor.

(36,2)  Det  reviderede,  underskrevne  årsregnskab  samt  forsag  til drifts-  og likviditetsbudget
udsendes  til andelshaveren  senest  8 dage  før  den ordinære  generatforsarnling.

Opløsnina

§ 37

(37,1)  Opløsning  ved likvidation  forestås  ved to likvidatorer,  der  væ1ges  af generalforsamlin-
gen.
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(37.2)  Efter  realisation  af foreningens  aktiver  og betaling  af gælden  deles  den resterende

formue  mellem  de til den tid værende  medlemmer  i forhold  til deres  andel  i roreningens  ror-
mue.

Arbeidsdaqe
§ 38

(38.1)  Alle andelshavere  er forpligtede  til at deltage  i vedligehoIdelsesarbejdet  på forenin-

gens  arbejdsweekender.  Foreningen  kan dog kun råde over  maksimum  2 årlige  arbejdsweek-
ender.  Planlægning  og varsling  af arbejdsweekender  varetages  aF bestyrelsen.

(38.2)  En arbejdsweekend  skal  varsles  minimum  1 måned  inden  denne  finder  sted.

(38.3)  Hvis en person fra hver bolig ikke møder  op, opkræves  et beløb  på 500f00  kr. BelØbet
er betalingspligtigt,  og manglende  betaling  kan medfØre  eksklusion  i henhold  til § 24 stk 1,
B,

(38.4)  Fremlejere  er ligeledes  forpligtede  til at deltage  i de varslede  arbejdsdage  på samme
vilkår  som andelshavere.

Midlertidiqe  bestemmelser

@ 39

(39.1)  En lejer,  der  havde  brugsret  til en bolig  i ejendommen  ved foreningens  stmelse,  og

som ikke  indmeldte  sig på dette  tidspunkt  kan senere  optages  som medlem  efter  bestyrel-

sens  beslutning.  Bestyrelsens  afgØrelse  kan af den berØrte  lejer  og enhver  andefshaver  ind-
bringes  for  forstkommende  generalforsamling.

(39.2)  Hvis en udlejet  lejlighed  bliver  ledig,  skal  bestyrelsen  efter  reglerne  i § 15 sØge den

overdraget  til en person,  der  optages  som medlem  i foreningen  i overensstemmelse  med § 3,
med mindre  lejligheden  skal anvendes  som bolig  for  en ejendomsfunktionær.

(39.3)  Indtil  generalforsamlingen  vedtager  andet,  anvendes  som boligaftale  sædvanlig  leje-

kontrakt  med ændringer,  der  fØlger  af disse  vedtægter  og generalforsamlingens  beslutnin-
ger.

(39,4)  På den stiftende  generalforsamling  vælges  ha1vdelen  af bestyrelsens  medemmer  for
et år.

Således vedtaget  på foreningens  stiftende  generalforsamling  den 8/5  2008  og ændret  på

generalforsamling  den 26/1  2011,  5/1 2012,  13/1  2014,  29/2  2016,  29/11  2017,  22/11
2018,  8/1  2019,  29/3  2022,  16/6  2022  og 24/8  2022.

KBbenhavn  den 2022

I bestyrelsen  :

Nicolas  Lauridsen
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Valdemar  Orholm  Lund

Christian  Lund

Ejd. 266/BSA/lpm/29.082022

Lars  Pedersen

Julie  Schram  Rasmussen
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