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Forslag	til	nye	supplerende	vedtægter	(særvedtægt)	for		

	

Ejerlejlighedsforeningen	Tuborg	Sundpark	

	

Normalvedtægtens		

	

§	1,	overskriften	ændres	til:	

							Indledning,	formål,	medlemskab,	hæftelse	og	hjemsted	

§	1	stk.	1	ændres	til:	

			Normalvedtægten	for	ejerforeninger	regulerer	sammen	med	denne	tinglyste	særvedtægt	
forholdene	i	ejerforeningen	Tuborg	Sundpark.	

§	1,	stk.	2	tilføjes	efter	ordet	”Ejerforeningens”	

			”navn	er	Ejerforeningen	Tuborg	Sundpark	(i	det	følgende	betegnet	”Foreningen”)	og	dens”	

§	1,	stk.	3	tilføjes	som	ny	indledning	til	2.	punktum	

			”Medlemskabet	er	pligtmæssigt	og”	

§	1	stk.	4	bliver	nyt	stk.	5	og	der	tilføjes	nyt	stk.	4:	
	
			Stk.	4.	Den	tidligere	ejers	forpligtelser	overfor	foreningen	ophører	dog	først,	når	den	nye	ejers	
skøde	er	endeligt	tinglyst	uden	præjudicerende	retsanmærkninger	og	når	samtlige	forpligtelser	
og	restancer	på	overtagelsesdagen	er	opfyldt	og	betalt.		
	

§	1	tilføjes	nyt	stk.	6,	stk.	7,	stk.	8	og	stk.	9:	
	

			Stk.	6.	Såfremt	konkrete	forhold	nødvendiggør	solidarisk	hæftelse,	skal	beslutning	om	en	
sådan	solidarisk	hæftelse	vedtages	af	generalforsamlingen	med	kvalificeret	flertal	jf.	§7	stk.6.	I	
tilfælde	af	solidarisk	hæftelse	er	der	indbyrdes	regres	mellem	ejerlejlighedsejerne.	
	
			Stk.	7.	Foreningens	hjemsted	er	Gentofte	kommune	og	dens	værneting	er	Lyngby	Ret	for	alle	
tvistigheder	i	ejerforeningsanliggender	såvel	mellem	ejerlejlighederne	indbyrdes,	som	mellem	
foreningen	og	ejerlejlighedsejerne.	Foreningens	v/dennes	formand	er	som	sådan	rette	
procespart	for	alle	fælles	rettigheder	og	forpligtigelser	i	foreningens	anliggender.	

			Stk.	8.	Påtaleberettigede	af	nærværende	vedtægt	er	ejerforeningen	ved	dennes	bestyrelse	
eller	enhver	ejerlejlighedsejer	under	ejerforeningen	
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			Stk.	9.	Foreningen	er	forpligtet	til	at	være	medlem	af	grundejerforeningen,	hvortil	
bebyggelsen	hører.	Bestyrelsen	vælger	en	repræsentant	og	en	suppleant	til	
grundejerforeningens	bestyrelse.	Disse	deltager	med	mandat	fra	bestyrelsen	i	
bestyrelsesmøder	i	grundejerforeningen.		
Foreningens	formand	og	et	af	bestyrelsen	valgt	medlem	skal	repræsentere	foreningen	på	
grundejerforeningens	generalforsamlinger.	Repræsentanterne	skal	stemme	i	
overensstemmelse	med	det	mandat	foreningens	bestyrelse	forinden	har	meddelt	dem	i	
henhold	til	dagsorden	for	den	pågældende	generalforsamling.	

	
§	2	tilføjes	nyt	stk.	2:	
	

			Stk.	2.	Foreningens	generalforsamlinger	afholdes	i	foreningens	hjemstedskommune	eller	
inden	for	en	radius	af	2.5	kilometer	fra	bebyggelsen.	

	
§	3	slettes	”efter	fordelingstal”	og	erstattes	af	”således,	at	der	er	en	stemme	for	hver	lejlighed”	
	
§	4,	stk.1	slettes	ordene	”fordelingstal	og”.	
	
§	4,	stk.	2	slettes	ordene	”fordelingstal	og”.	
	
§	5	slettes	i	første	og	sidste	sætning	ordene	”fordelingstal	og”.	
	
§	6	slettes	ordene	”fordelingstal	og”.	
	
§	9,	stk.	1	indsættes	efter	ordet	”år”	
	
			”så	vidt	muligt	inden	udgangen	af	april	måned	og”.	

	
§	10,	stk.	2,	1.	pkt.	ændres	ordene	”senest	3	uger	før	generalforsamlingen”	til	”inden	udgangen	af	
februar	måned”	
	
§	11,	stk.	1,	2)	erstattes	ordene	”1/4	af	ejerne	i	ejerforeningen	efter	fordelingstal	eller	antal”	med		

”25	af	foreningens	medlemmer”	
	
Der	tilføjes	en	ny	§	11A	Elektronisk	Generalforsamling	
	
			Bestyrelsen	kan	beslutte,	at	der	som	supplement	til	fysisk	fremmøde	på	generalforsamlingen	
gives	adgang	til,	at	medlemmerne	kan	deltage	elektronisk	i	generalforsamlingen,	herunder	
stemme	elektronisk,	uden	at	være	fysisk	til	stede	på	generalforsamlingen.	Det	vil	sige,	at	der	
afholdes	en	delvis	elektronisk	generalforsamling.	

				Stk.	2.	Bestyrelsen	kan	såfremt	det	ikke	er	muligt	at	afholde	en	fysisk	generalforsamling	
beslutte,	at	generalforsamlingen	alene	afholdes	elektronisk	uden	adgang	til	fysisk	fremmøde.	Det	
vil	sige,	at	der	afholdes	en	fuldstændig	elektronisk	generalforsamling.	
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			Stk.	3.	Bestyrelsen	fastsætter	de	nærmere	krav	til	de	elektroniske	systemer,	som	anvendes	ved	
en	delvis	eller	fuldstændig	elektronisk	generalforsamling.	Indkaldelsen	til	generalforsamling	skal	
indeholde	oplysning	herom,	ligesom	det	skal	fremgå	af	indkaldelsen,	hvordan	medlemmerne	
tilmelder	sig	elektronisk	deltagelse,	og	hvor	de	kan	finde	oplysning	om	fremgangsmåden	i	
forbindelse	med	elektronisk	deltagelse	på	generalforsamlingen.	

			Stk.	4	Det	er	en	forudsætning	for	afholdelse	af	såvel	delvis	som	fuldstændig	elektronisk	
generalforsamling,	at	bestyrelsen	drager	omsorg	for,	at	generalforsamlingen	afvikles	på	
betryggende	vis.	Det	anvendte	system	skal	være	indrettet	på	en	sådan	måde,	at	vedtægtens	krav	
til	afholdelse	af	generalforsamling	opfyldes,	herunder	medlemmernes	adgang	til	at	deltage	i	samt	
ytre	sig	og	stemme	på	generalforsamlingen.	Det	anvendte	system	skal	på	pålidelig	måde	kunne	
fastslå,	hvilke	medlemmer,	der	deltager	i	generalforsamlingen,	hvilken	stemmeret	de	
repræsenterer,	samt	kunne	håndtere	afstemningerne.	

			Stk.	5.		Medlemmerne	er	selv	ansvarlige	for,	at	de	har	det	nødvendige	elektroniske	udstyr,	it-
programmer	og	internetforbindelse,	som	giver	adgang	til	at	deltage	i	den	digitale	
generalforsamling.	

			Stk.	6.		Et	medlem	har	ret	til	at	møde	på	såvel	delvis	som	fuldstændig	elektronisk	
generalforsamling	ved	fuldmægtig.	Dette	kan	ske	ved	at	videregive	sit	personlige	login	–	
brugernavn	og	adgangskode	–	til	en	fuldmægtig	eller	ved	at	lade	sig	repræsentere	ved	fuldmagt	i	
henhold	til	vedtægtens	almindelige	bestemmelser	herom.	Uanset	modstående	
vedtægtsbestemmelse	kan	bestyrelsen	repræsentere	flere	medlemmer	i	forbindelse	med	såvel	
delvis	som	fuldstændig	elektronisk	generalforsamling.	

			Stk.	7.		Ved	afholdelse	af	fuldstændig	elektronisk	generalforsamling	har	medlemmerne	mulighed	
for	at	brevstemme,	det	vil	sige	at	stemme	skriftligt	inden	generalforsamlingen	afholdes.	

			Stk.	8.		I	øvrigt	finder	vedtægtens	bestemmelser	om	afholdelse	af	generalforsamling	med	de	
fornødne	afvigelser	tilsvarende	anvendelse	på	delvis	og	fuldstændig	elektronisk	generalforsamling.	

	
§	14,	stk.	1	ændres	i	2.	punktum	ordene	”mindst	2”	til	”4”.	
	 	
§	18,	stk.	1	erstattes	ordet	”Generalforsamlingen”	med	”Bestyrelsen”	

§	20,	stk.	1	tilføjes	efter	ordet	”generalforsamlingen”	

			”blandt	medlemmerne	og	en	statsautoriseret	revisor.”	

§	20,	stk.	1,	2.	punktum	udgår.	

§	26,	stk.	1,	2.	punktum	udgår.	

§	26	tilføjes	nyt	stk.	4	og	stk.	5:	

			Stk.	4.	Såfremt	foreningen	efter	godkendelse	på	en	generalforsamling	foranstalter	udført	
udvendig	vedligeholdelses-	eller	moderniseringsarbejder,	hvor	det	efter	foreningens	skøn	findes	
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nødvendigt	eller	hensigtsmæssigt	at	der	samtidig	udføres	følgearbejder	i	den	enkelte	ejerlejlighed,	
er	den	enkelte	ejerlejlighedsejer	forpligtet	til	at	lade	foreningen	udføre	sådanne	

			Stk.	5.	Ejerforeningen	er	endvidere	pligtig	at	forestå	og	afholde	omkostningerne	til	
vedligeholdelse	af	areal	i	terræn	over	bygning	35	i	overensstemmelse	med	aftale	i	særskilt	
deklaration.		

§	27	stk.	2,	1.	punktum	udgår	ordet	”indvendigt”	

§	27	stk.	2	tilføjes	nyt	3.	punktum:	

			Det	påhviler	den	enkelte	ejer	én	gang	årligt	at	sørge	for	vedligeholdelse	af	udvendige	trædøre	og	
skydedøre	samt	håndlister	med	olie.	Nødvendig	olie	udleveres	én	gang	årligt	af	ejerforeningens	
vicevært.	

§	27	tilføjes	nyt	stk.	6:		

			Stk.	6.	Modernisering	og	istandsættelse	

1. Et	medlem	er	berettiget	til	at	ændre,	modernisere	og	forbedre	sin	lejlighed,	herunder	
flytte	eller	fjerne	ikke-bærende	skillerum	i	det	omfang	dette	ikke	er	til	gene	eller	medfører	
udgifter	for	ejere	af	andre	ejerlejligheder	i	bygningen.		

2. Medlemmet	er	herudover	berettiget	til	at	foretage	rørgennemføringer	gennem	andre	
ejeres	ejerlejligheder	som	er	nødvendige	for	en	modernisering	af	medlemmets	
ejerlejlighed,	selvom	andre	ejerlejligheder	berøres	heraf,	idet	der	dog	skal	tages	størst	
muligt	hensyn	til	ejere	af	de	herved	berørte	ejerlejligheder,	også	selvom	arbejderne	
derved	bliver	væsentlig	dyrere.	

3. Sådanne	arbejder,	herunder	rørgennemføringer,	kan	kun	foretages	uden	samtykke	for	
ejerne	af	de	ejerlejligheder,	som	berøres	heraf,	såfremt	der	af	det	medlem,	der	ønsker	
arbejdet	udført,	forelægges	en	helhedsplan	for	de	deraf	berørte	ejerlejligheder,	og	denne	
plan	godkendes	på	en	generalforsamling.	

4. Godkendelsen	kan	betinges	af	at	der	fastsættes	erstatning	for	gene	og	ulemper	til	den	
eller	de	medlemmer,	hvis	ejerlejligheder	berøres.	

5. Medlemmet	er	pligtig	at	indhente	samtlige	fornødne	tilladelser	og	godkendelser	fra	
bygningsmyndighederne	eller	andre,	og	dokumentere	dette	overfor	foreningen.	

§	30	ændres	til	Udlejning	og	erhverv	

§	30	tilføjes	nyt	stk.	3,	stk.	4,	stk.	5,	stk.	6	og	stk.	7:		

			Stk.	3.	Medlemmerne	må	ikke	foretage	gentagne	perioder	af	korttidsudlejning	som	defineret	i	
stk.	2	første	punktum	og	altså	ikke	udover	4	separate	udlejninger	og	maksimalt	for	sammenlagt	30	
dage	i	alt	pr.	kalenderår.	
	
			Stk.	4.	Medlemmerne	må	ikke	foretage	udlejning	af	enkelte	værelser	eller	ejerlejligheden	i	et	
sådant	omfang,	at	der	bor	flere	personer	i	en	beboelseslejlighed	end	der	er	værelser	i	denne,	og	
ejerlejligheden	må	ikke	få	karakter	af	klublejlighed.		
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			Stk.	5.	Ejerlejlighederne	må	ikke	udlejes	til	eller	benyttes	til	erhverv.	

			Stk.	6.	Det	er	dog	beboerne	tilladt	i	de	enkelte	lejligheder	at	indrette	private	kontorer,	atelier,	
tegnestuer	eller	lignende,	når	det	efter	bestyrelsens	skøn	kan	ske	uden	at	ejendommen	ændrer	
karakter	af	beboelsesejendom,	og	uden	at	dette	medfører	ulemper	for	de	omkringboende.	Det	er	
den	enkelte	lejlighedsejers	eget	ansvar	at	opnå	fornøden	myndighedsgodkendelse.	

			Stk.	7.	Skiltning	og	reklamering	må	ikke	finde	sted.	

Der	tilføjes	en	ny	§	30A	Husdyr	

			På	ejendommen	må	der	kun	holdes	almindelige	husdyr	som	hund	eller	kat,	og	kun	et	husdyr	pr.	
bolig.		

			Stk.	2.	Husdyrene	må	ikke	være	til	gene	for	de	øvrige	ejerforeningsmedlemmer,	hverken	udenfor	
eller	indenfor.	Ved	gener	kan	bestyrelsen	pålægge	ejerforeningsmedlemmet	at	bringe	disse	til	
ophør,	om	fornødent	ved	at	medlemmet	fjerner/bortskaffer	husdyret.	

	

§	31	stk.	2	slettes	og	erstattes	af	eksisterende	vedtægters	§	21,	der	er	tinglyst	sålydende	som	
pantstiftende	deklarationer	for	matr.nr.	5-oa	Hellerup:	
	
”21.1	Til	sikkerhed	for	betaling	af	fællesbidrag	og	i	øvrigt	for	ethvert	krav,	som	foreningen	måtte	få	

på	et	medlem,	herunder	udgifterne	ved	et	medlems	misligholdelse,	vil	nærværende	
vedtægter	være	at	tinglyse	pantstiftende	på	hver	enkelt	ejerlejlighed	for	et	beløb	á	kr.	
39.000,00	–	skriver	kroner	tretinitusinde	00/100.	beløbet	reguleres	i	overensstemmelse	med	§	
27,	stk.	2.	

21.2	Med	respekt	af	ejerforenings	krav	mod	de	enkelte	ejerlejligheder,	tjener	pantet	tillige	som	
sikkerhed	for	grundejerforeningens	krav	mod	ejerforeningen.	Den	enkelte	ejerforeningsejers	
hæftelse	overfor	grundejerforeningen	er	begrænset	til	en	pro	rata	hæftelse,	begrænset	til	
ejerlejlighedens	fordelingstal.	

21.3	Panteretten	respekterer	de	på	ejerlejlighederne	i	henhold	til	tingbogen	hvilende	byrder,	men	
respekterer	i	øvrigt	ingen	pantegæld.	

21.4	Ved	fremsættelse	af	skriftligt	påkrav	som	følge	af	for	sen	betaling	af	pligtig	ydelse	til	
foreningen,	er	foreningen	berettiget	til	at	opkræve	et	gebyr,	foreløbigt	fastsat	til	kr.	100,00	+	
2%	af	det	skyldige	beløb	udover	kr.	1.000,00.	Gebyrets	størrelse	fastsættes	på	den	ordinære	
generalforsamling	for	et	år	ad	gangen.	

21.5	I	tilfælde	af	at	foreningen	skrider	til	retsforfølgning	mod	et	medlem	i	henhold	til	nærværende	
paragraf,	skal	udskrift	af	ejerforeningens	regnskab	og	et	af	ejerforeningen	vedtaget	budget	
være	tilstrækkeligt	bevis	for	gældens	størrelse	og	for	forfaldstidens	indtræden,	således	at	
dette	kan	danne	grundlag	for	tvangsfuldbyrdelse.	Nærværende	pant-stiftende	bestemmelse	
har	derfor	karakter	af	funktion	som	et	skadesløsbrev,	og	bestemmelsen	kan	derfor	danne	
grundlag	for	foretagelse	af	udlæg	i	henhold	til	retspleje-lovens	§	478,	stk.1,	nr.	6.	
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21.6	Det	skyldige	beløb	forrentes	herudover	uden	særligt	påkrav	fra	den	førstkommende	i	
måneden	efter	forfaldsdagen	med	en	årlig	rentesats	svarende	til	den	til	enhver	tid	i	
Rentelovens	§	5	fastsatte	rente.”	

og	for	matr.nr.	5	t	Hellerup:	

”21.1	Til	sikkerhed	for	betaling	af	fællesbidrag	og	i	øvrigt	for	ethvert	krav,	som	foreningen	måtte	få	
på	et	medlem,	herunder	udgifterne	ved	et	medlems	misligholdelse,	vil	nærværende	
vedtægter	være	at	tinglyse	pantstiftende	på	hver	enkelt	ejerlejlighed	for	et	beløb	á	kr.	
39.000,00	–	skriver	kroner	tretinitusinde	00/100.	beløbet	reguleres	i	overensstemmelse	med	§	
27,	stk.	2.	

21.2	Med	respekt	af	ejerforenings	krav	mod	de	enkelte	ejerlejligheder,	tjener	pantet	tillige	som	
sikkerhed	for	grundejerforeningens	krav	mod	ejerforeningen.	Den	enkelte	ejerforeningsejers	
hæftelse	overfor	grundejerforeningen	er	begrænset	til	en	pro	rata	hæftelse,	begrænset	til	
ejerlejlighedens	fordelingstal.	

21.3	Panteretten	respekterer	de	på	ejerlejlighederne	i	henhold	til	tingbogen	hvilende	byrder,	men	
respekterer	i	øvrigt	ingen	pantegæld.	

21.4	Ved	fremsættelse	af	skriftligt	påkrav	som	følge	af	for	sen	betaling	af	pligtig	ydelse	til	
foreningen,	er	foreningen	berettiget	til	at	opkræve	et	gebyr,	foreløbigt	fastsat	til	kr.	100,00	+	
2%	af	det	skyldige	beløb	udover		kr.	1.000,00.	Gebyrets	størrelse	fastsættes	på	den	ordinære	
generalforsamling	for	et	år	ad	gangen.	

21.5	I	tilfælde	af	at	ejerforeningen	skrider	til	retsforfølgning	mod	et	medlem	i	henhold	til	
nærværende	paragraf,	skal	udskrift	af	ejerforeningens	regnskab	og	et	af	ejerforeningen	
vedtaget	budget	være	tilstrækkeligt	bevis	for	gældens	størrelse	og	for	forfaldstidens	
indtræden,	således	at	dette	kan	danne	grundlag	for	tvangsfuldbyrdelse.	Nærværende	
pantstiftende	bestemmelse	har	derfor	karakter	af	funktion	som	et	skadesløsbrev,	og	
bestemmelsen	kan	derfor	danne	grundlag	for	foretagelse	af	udlæg	i	henhold	til	
retsplejelovens	§	478,	stk.1,	nr.	6.	

21.6	Det	skyldige	beløb	forrentes	herudover	uden	særligt	påkrav	fra	den	førstkommende	i	
måneden	efter	forfaldsdagen	med	en	årlig	rentesats	svarende	til	den	til	enhver	tid	i	
Rentelovens	§	5	fastsatte	rente.”	

			Bestemmelserne	vil	fremover	have	betegnelserne	§	31,	stk.	2,	nr.	1	–	6	respektive	og	
henvisningerne	i	deklarationernes	§	21.1	til	deklarationernes	§	27,	stk.	2	vil	fremover	være	til	§	33,	
stk.	4.	

Der	tilføjes	§	32	Vedligehold	og	standard	af	fælles	og	private	brugsarealer	
	
			Murede,	malede	udvendige	flader	og	facader	må	ikke	bearbejdes	eller	ændres,	herunder	påføres	
anden	farve	eller	struktur.		
	
			Stk.	2.	Malede	og	behandlede	overflader	må	kun	vedligeholdes	og	nybehandles	i	henhold	til	
gældende	metoder	og	farvekoder,	godkendt	af	ejerforeningen	og	kommunen.	
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			Stk.	3.		

1. Trædæk	på	altaner	må	ikke	ændres,	tildækkes	eller	gives	afvigende	farve	eller	struktur	i	
forhold	til	standen	på	overtagelsestidspunktet.		

2. Trædæk	på	altanerne	samt	træterrasser	i	stuelejlighederne	må	ikke	vedligeholdes	med	
olie,	træbeskyttelsesvæske,	maling	eller	lignende.		

			Stk.	4.		

1. Altanværn	og	altan	må	ikke	afskærmes	på	anden	vis	end	standen	ved	
overtagelsestidspunktet.	

2. Der	må	ikke	i	gavllejlighederne	opsættes	glasskærme	på	balkoner,	medmindre	de	er	uden	
synlige	kantprofiler	på	glassets	fritstående	sider	og	er	udført	i	klart	glas.	Glassets	bredde	
må	ikke	overstige	en	bredde	på	mere	end	10	cm	forbi	søjlens	yderside.	

	
			Stk.	5.	Værn	på	altaner	må	ikke	monteres	med	altankasser	eller	lignende.	Eventuel	beplantning	
skal	ske	i	krukker	opstillet	alene	på	altanens	gulvflade.	

			Stk.	6.	Vinduer	må	ikke	blændes	eller	matteres,	hverken	ud-	eller	indvendigt.	

			Stk.	7.	Glas	i	facader	må	ikke	udskiftes	eller	ændres	i	forhold	til	glastype	ved	
overtagelsestidspunktet.	

			Stk.	8.		Befæstede	arealer	må	ikke	bearbejdes	eller	ændres	uden	bestyrelsens	godkendelse.	
	
			Stk.	9	

1. Ejerlejlighedsejere	med	direkte	adgang	til	terrasse	og	havestykke,	har	eksklusiv	brugsret	
og	vedligeholdelsespligt	til	den	del	af	terrassen	og	havestykket,	der	afgrænses	særskilt	til	
den	pågældende	ejerlejlighed,	jf.	kort	over	ejerlejlighederne.	

2. Brugsrettighederne	til	terrasserne	og	havestykkerne	er	tidsubegrænset,	idet	dog	aftalen	
om	brugsret	kan	opsiges	med	30	års	varsel	af	en	enstemmig	generalforsamling.	

3. Terrassehavernes	brugsareal	må	ikke	tilføjes	beplantning	der	gennem	plantningens	højde	
kan	forringe	den	fri	udsigt	til	Øresund	og/eller	give	generende	skyggevirkning	for	
tilgrænsende	terrassehave.	

4. Træhegn,	der	afgrænser	terrasserne,	må	ikke	ændres	eller	øges.	Dette	gælder	også	den	
udførte	beplantning	og	plantevalg	i	hegn	omkring	terrassehaverne.	

5. Træhegns	ubehandlede	lærketræ	må	ikke	vedligeholdes	med	olie,	træbeskyttelsesvæske,	
maling	eller	lignende.	

	

Der	tilføjes	§	33	Tinglysning:		

			Stk.	1.		Nærværende	vedtægter	begæres	tinglyst	på	matr.nr.	5-ao	og	matr.nr.	5	t	Hellerup	for	så	
vidt	angår	§§	1-6,	§§	9-11,	11A,	§14,	§18,	§20,	§§	26-27,	§	30,	§	30A	og	§§	32-33.		
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			Stk.	2.	Samtidig	begæres	vedtægterne	for	matr.nr.	5-ao	og	matr.nr.	5	t	tinglyst	21.april	2006	
aflyst	for	så	vidt	angår	§§	1-20	og	§§	22-27.		

				Stk.	3.	Den	pantstiftende	deklaration	§21	er	således	fortsat	gældende	for	begge	matrikelnumre	
og	i	er	i	disse	vedtægter	anført	som	§31	stk.	2.	

			Stk.	4.	Det	pantstiftende	beløb	reguleres	i	overensstemmelse	med	reguleringsindekset	for		

boligbyggeri,	jfr.	bkg.	Om	realkreditinstitutioners	låneudmåling	nr.	647	af	5.august	1999	§	23		

			Beløbet	maksimeres	således	til	det	beløb,	som	af	de	respektive	realkreditinstitutioner	højst	må	
acceptere	som	foranstående	hæftelse,	uden	at	det	får	indflydelse	på	lånemuligheden.	Pantet	vil	
maksimalt	kunne	gøres	gældende	for	kr.	50.000,00.		

			Stk.	5.	Med	hensyn	til	de	hovedejendommene	og	ejerlejlighederne	påhvilende	hæftelser	og	
byrder	henvises	til	hovedejendommens	og	ejerlejlighedernes	blade	i	tingbogen.	

	

Således	vedtaget	på	generalforsamling	den	2.	september	2021.	
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