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1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

1.1 Ejerforeningens navn er ”E/F Andebakkegaarden” (herefter Ejerforeningen).  

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.  

1.3 Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender 

for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr.nr. 41 l og 41 

ev, Frederiksberg, beliggende Smallegade 26 A-B, Ved Andebakken 1-9 og 2-10 og Howitzvej 

37-41, 2000 Frederiksberg. 

2. MEDLEMMER 

2.1 Ejerforeningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen, idet enhver 

ejerlejlighedsejer har pligt til at være medlem af Ejerforeningen. Medlemspligten indtræder 

på overtagelsesdagen. Medlemskabet af Ejerforeningen og ejendomsretten til ejerlejlighe-

den er til enhver tid sammenhørende og kan ikke udøves særskilt.  

2.2 Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når Ejerforeningens bestyrelse og admini-

strator skriftligt har modtaget underretning om ejerskiftet, og alle vilkår i nærværende be-

stemmelse (§ 2) er opfyldt. Meddelelse om ejerskifte skal ske senest 14 dage efter overta-

gelsesdagen.  

2.3 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den 

tidligere ejers forpligtelser over for Ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skø-

de er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og når samtlige eventuel-

le forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.  

2.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for samtlige forpligtelser over for 

Ejerforeningen, også selvom forpligtelserne opstod i tidligere ejer/ejeres ejertid. Den til en-

hver tid værende ejer indtræder således i tidligere ejer/ejeres rettigheder og forpligtelser 

over for Ejerforeningen, og hæfter bl.a. for tidligere ejers restancer til Ejerforeningen af en-

hver art. 

2.5 Et medlem har ikke ved salg af en ejerlejlighed krav på udbetaling af nogen del af Ejerfor-

eningens formue.  

3. HÆFTELSE OG FORDELINGSTAL 

3.1 For Ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand hæfter medlemmerne subsidiært og 

pro rata i henhold til ejerlejlighedens tinglyste fordelingstal. Såfremt transaktioner med tred-

jemand alene kan gennemføres med solidarisk hæftelse, kan en sådan solidarisk hæftelse 

vedtages af generalforsamlingen med kvalificeret flertal. I givet fald hæfter medlemmerne i 

det indbyrdes forhold pro rata i henhold til ejerlejlighedens tinglyste fordelingstal. Søgsmål 



4 

 

fra tredjemand skal rettes mod Ejerforeningen og kan først rettes mod medlemmerne, når 

tredjemand forgæves har foretaget udtømmende retsforfølgning mod Ejerforeningen.  

4. GENERALFORSAMLING 

4.1 Generalforsamlingen er Ejerforeningens øverste myndighed.  

4.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrø-

rer, indbringes for generalforsamlingen.  

4.3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.  

4.4 Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af 

væsentlige dele af disse, optagelse af fælleslån, foreningens opløsning eller om ændring i 

denne vedtægt kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer efter forde-

lingstal er repræsenteret på generalforsamlingen samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

efter fordelingstal stemmer herfor.  

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne bestemmelse har opnået tilslutning fra 

mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær 

generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsente-

rede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.   

4.5 Ejerforeningens generalforsamlinger afholdes i København eller på Frederiksberg.  

5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

5.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter den 15. marts og inden udgangen af maj 

måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år 

3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse  

4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til orientering 

5) Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

6) Forelæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af fællesbidrag 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter 

8) Valg af revisor  

9) Eventuelt 

5.2 Den ordinære generalforsamling indkaldelse skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og 

højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget samt eventuelle forslag, der agtes fremsat på 

generalforsamlingen, udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalfor-

samlingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.  
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5.3 Bestyrelsen kan med frigørende virkning vælge at fremsende indkaldelse, bilag hertil og 

referat af generalforsamlinger mv. via elektronisk meddelelse i form af e-mail, e-boks eller 

andet elektronisk medie til de medlemmer der er indtegnet på foreningens e-mailliste hos 

administrator. Såfremt Ejerforeningen opretter intranet, kan sådanne meddelelser med 

samme virkning fremsendes via et sådant intranet. Det er det enkelte medlems ansvar at 

sørge for, at Ejerforeningens administrator til enhver tid er bekendt med medlemmets kor-

rekte kontaktoplysninger/e-mailadresse til brug for elektronisk fremsendelse. 

5.4 Medlemmer som ikke har en e-mailadresse eller lign. elektronisk medie kan i tilfælde, hvor 

medlemmet er undtaget fra digital post hos det offentlige, ansøge bestyrelsen om dispensa-

tion således, at medlemmet fortsat kan modtage indkaldelse, bilag hertil og referater mv. i 

fysisk form. Det enkelte medlem har i så fald forsendelsesrisikoen, idet det afgørende tids-

punkt for rettidig fremsendelse af indkaldelsen er afsendelsestidspunktet fra administrator.  

6. FORSLAG 

6.1 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsam-

ling.  

6.2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen eller administrator i 

hænde senest den foregående 1. marts.  

6.3 Ændringsforslag kan fremsættes på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, så 

længe det af dirigenten vurderes at ligge inden for rammerne af hovedforslaget.    

7. GENERALKLAUSUL 

7.1 Der må ikke på generalforsamlingen træffes beslutninger, som åbenbart er egnede til at 

skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller Ejerforeningens be-

kostning.  

8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, administrator eller Ejerforenin-

gens revisor finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af 

mindst 1/4 af Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere general-

forsamling har besluttet det.  

8.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. 

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.   

8.3 Bestyrelsen kan med frigørende virkning vælge at fremsende indkaldelse, bilag hertil og 

referat af generalforsamlinger mv. via elektronisk meddelelse i form af e-mail, e-boks eller 

andet elektronisk medie til de medlemmer der er indtegnet på foreningens e-mailliste hos 



6 

 

administrator. Såfremt Ejerforeningen opretter intranet, kan sådanne meddelelser med 

samme virkning fremsendes via et sådant intranet. Det er det enkelte medlems ansvar at 

sørge for, at Ejerforeningens administrator til enhver tid er bekendt med medlemmets kor-

rekte kontaktoplysninger/e-mailadresse til brug for elektronisk fremsendelse. 

8.4 Medlemmer som ikke har en e-mailadresse eller lign. elektronisk medie kan i tilfælde, hvor 

medlemmet er undtaget fra digital post hos det offentlige, ansøge bestyrelsen om dispensa-

tion således, at medlemmet fortsat kan modtage indkaldelse, bilag hertil og referater mv. i 

fysisk form. Det enkelte medlem har i så fald forsendelsesrisikoen, idet det afgørende tids-

punkt for rettidig fremsendelse af indkaldelsen er afsendelsestidspunktet fra administrator. 

9. STEMMERET OG FULDMAGT 

9.1 Ethvert medlem af Ejerforeningen har stemmeret i forhold til medlemmets fordelingstal.  

9.2 Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden 

udøves af en myndig person eller Ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har 

givet fuldmagt hertil.  

9.3 Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager på generalforsamlin-

gen.  

9.4 Fuldmagter afgivet til brug for en generalforsamling skal, for så vidt de vedrører endelig 

vedtagelse af beslutninger truffet foreløbigt efter § 4, stk. 4 og dermed udløser en ny gene-

ralforsamling, anses for gyldige på den afledte generalforsamling, medmindre de udtrykke-

ligt er tilbagekaldt.    

9.5 Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.  

10. DIRIGENT OG REFERAT 

10.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være et medlem af Ejer-

foreningen.  

10.2 Der udarbejdes et referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og for-

manden for bestyrelsen og udsendes senest 8 uger efter generalforsamlingens afholdelse til 

medlemmerne.  

11. BESTYRELSEN 

11.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3-5 medlemmer. Desuden kan væl-

ges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Valgbare 

til bestyrelsen er Ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige 

husstandsmedlemmer. Endvidere er lejer af en såkaldt forældrekøbsbolig ligeledes valgbar 
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under den forudsætning, at lejer er livsarving til lejlighedens ejer. Der kan dog maksimalt 

vælges 1 bestyrelsesmedlem pr. lejlighed.  

11.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsen 

afgår hvert andet år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.  

11.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrel-

sen i det udtrædende medlems valgmæssige anciennitet. Suppleanterne indtræder i besty-

relsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, 

konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.  

11.4 Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit 

hverv.  

12. BESTYRELSENS PLIGTER 

12.1 Bestyrelsen har ledelsen af Ejerforeningens anliggender.  

12.2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles 

anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning 

af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og be-

styrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne 

foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.   

12.3 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes et budget, jf. § 5.1, og føres forsvarligt regnskab 

over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af 

ejerne afkrævede fællesbidrag til fælles udgifter. Fællesbidragene opkræves med passende 

varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden 

vedligeholdelsesplan for ejendommen samt husorden med almindelige ordensregler. Den til 

enhver tid gældende husorden offentliggøres på Ejerforeningens hjemmeside.  

12.4 Bestyrelsen skal antage en sagkyndig administrator til bistand ved varetagelsen af ejendom-

mens daglige drift. Administrator må ikke være medlem af Ejerforeningen og må ikke være 

dennes revisor.     

12.5 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så 

ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 af medlemmerne af bestyrelsen begærer det.  

12.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herun-

der formanden eller næstformanden, er til stede.  

12.7 Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står 

stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udsla-

get. Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.  
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12.8 Bestyrelsen udarbejder et referat af mødet.  

13. TEGNINGSRET 

13.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen 

kan meddele prokura.  

14. REVISION OG REGNSKAB 

14.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges 

af generalforsamlingen. Revisor må ikke være medlem af Ejerforeningen eller dennes besty-

relse.   

14.2 Revisor er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.  

14.3 Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, og regnskabet påtegnes af 

revisor.  

14.4 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.  

14.5 Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance og påtegnes af bestyrelsen.  

14.6 Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at 

regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.  

15. KAPITALFORHOLD 

15.1 Ejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen form for for-

mue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag 

til at betale Ejerforeningens udgifter.  

15.2 Det kan dog på en generalforsamling med 2/3 stemmeflerhed efter fordelingstal blandt de 

repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer vedtages, at der skal ske henlæggelser 

til bestemte formål, eksempelvis fornyelser og øvrige større istandsættelser. Endvidere kan 

det på en generalforsamling ligeledes med 2/3 stemmeflerhed efter fordelingstal blandt de 

repræsenterede og stemmeberettigede medlemmer vedtages, at Ejerforeningen midlertidigt 

til finansiering af eksempelvis større anlægsarbejder optager en kassekredit eller udnytter 

tilsvarende belåningsmuligheder.  

15.3 Ejerforeningens kontante midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.     
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16. OPSPARING TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING (GRUNDFOND) 

16.1 Når det begæres af mindst 1/4 af Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til 

betaling og imødegåelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en 

opsparing, hvortil medlemmer årligt skal bidrage med maksimalt 10 % af det årlige ordinære 

fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære 

fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.  

16.2 Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes af generalforsamlingen ved simpelt flertal 

efter fordelingstal. Herudover kan generalforsamlingen med simpelt flertal efter fordelings-

tal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesar-

bejder.    

17. MEDLEMMERNES BIDRAG TIL EJERFORENINGEN (FÆLLESBIDRAG) 

17.1 Til dækning af Ejerforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt beløb, hvis størrelse 

fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af det af bestyrelsen udarbejdede budget jf. 

§ 12.3. Bidraget betales efter fordelingstal og opkræves med passende varsel og forfalder til 

betaling den 1. i betalingsmåneden. 

17.2 I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve eks-

traordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for et ka-

lenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 

% af det på sidste ordinære generalforsamling fastsatte årlige fællesbidrag. Ekstraordinære 

fællesbidrag kan opkræves med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.  

17.3 Såfremt et medlem undlader at betale fællesbidrag eller andre ydelser der skal erlægges 

sammen med dette – det være sig ordinære eller ekstraordinær fællesbidrag – rettidigt, kan 

restancen ved fremsendelse af påkrav om betaling pålægges et gebyr. Gebyret beregnes og 

reguleres årligt efter lejelovgivningens regler jf. Lejelovens § 93, stk. 2. Såfremt foreningen 

administreres af en professionel administrator, kan påkravsgebyret tillægges moms.  

17.4 Ud over fællesbidrag betaler den enkelte ejerlejlighedsejer udgifterne i forbindelse med 

levering af varme og opvarmning af varmt vand efter forbrug samt eventuel øvrige af det of-

fentlige pålagte krav til individuel forbrugsregistrering, herunder eksempelvis varmt og koldt 

vand mv. Opkrævning, der foretages i rater, sker enten direkte fra forsyningsselskabet eller 

via Ejerforeningen. Ejerforeningen skal, i det omfang der ikke sker direkte afregning fra for-

syningsselskabet. og forsyningsselskabet ikke udarbejder regnskab over de enkelte med-

lemmers forbrug, udarbejde regnskab herfor.  

17.5 De i § 17.4 nævnte udgifter fordeles i forhold til ejerlejlighedernes areal og individuelle må-

lere.  
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17.6 I forbrugsregnskaberne medtages alle udgifter til varmeanlæg, herunder samtlige reparati-

ons- og vedligeholdelsesudgifter.  

18. EJERFORENINGENS VEDLIGEHOLDELSESPLIGT 

18.1 Ejerforeningen foretager forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse af alle ejendommens fælles 

bestanddele, herunder af døre mod fællesarealer, vinduer, ruder, altaner, eventuelle fremti-

dige elevatorer, fælles forsyningsledninger og fælles installationer indtil disses forgreninger 

ind til de enkelte ejerlejligheder. Ejerforeningens pligt til renholdelse og overfladebehandling 

af døre mod fællesarealer, vinduer og eventulle altaner, gælder dog kun den udvendige side 

af disse. 

18.2 Ejerforeningen skal udbedre skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejer-

foreningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, 

skal der hurtigst muligt ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang og med mindst mulig 

gene for ejerne. 

18.3 Udfører en ejerforening ikke efter påkrav uopsættelige arbejder, kan enhver ejer for ejerfor-

eningens regning lade sådanne arbejder udføre i det omfang, det er nødvendigt for at af-

værge truende skade.  

19. EJERNES VEDLIGEHOLDELSESPLIGT 

19.1 Det påhviler enhver ejer i ejerforeningen at foretage forsvarlig renholdelse, vedligeholdelse 

og fornyelse af sin ejerlejlighed og øvrige områder, hvor ejeren har eksklusiv brugsret. Plig-

ten omfatter maling, tapetsering, vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbræd-

der, loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, 

herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, 

radiatormålere, andre forbrugsmålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, gasrør og afløbs-

rør indtil disses forgreninger ind i de fælles ledninger. 

19.2 Ejeren er ansvarlig for renholdelse og overfladebehandling af døre, vinduer og eventuelle 

altaner indvendigt. De enkelte ejeres vedligeholdelsespligt omfatter endvidere eventuelle 

særindretninger i lejligheden. 

19.3 Ejerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af fælles bestanddele eller lade 

opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke. 

19.4 Forsømmes en ejerlejlighed groft, eller er en ejers forsømmelse til gene for de øvrige ejere, 

kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse eller istandsættelse foretaget 

inden for en fastsat frist. Krav herom fremsættes skriftligt, herunder ved elektronisk kom-

munikation. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne lade 

ejerlejligheden sætte i stand for den misligholdende ejers regning. 
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19.5 Ejeren er erstatningsansvarlig for skader forårsaget af installationer, som denne har foreta-

get. 

20. TILSIDESÆTTLSE AF VEDLIGEHOLDELSESPLIGTEN 

20.1 Skyldes en skade tilsidesættelse af vedligeholdelsespligten efter §§ 18 og 19, vil den part, der 

har vedligeholdelsespligten, være ansvarlig for en sådan opstået skade. 

21. ADGANG OG REETABLERING 

21.1 En ejer er med 6 ugers skriftligt varsel forpligtet til at give repræsentanter for ejerforeningen 

adgang til sin lejlighed, såfremt det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af eftersyn, 

reparationer, vedligeholdelse og udskrifter, som det påhviler ejerforeningen at udføre. 

21.2 Med samme varsel kan en ejer kræve adgang til andres ejerlejligheder med henblik på at 

udføre følgearbejder i forbindelse med foretagelse af ombygningsarbejder i sin ejerlejlighed, 

som ikke påfører den, der giver adgang, væsentlige ulemper. 

21.3 I tilfælde af skader, hvis udbedring er uopsættelig, har ejerforeningen ret til at få adgang 

uden varsel. 

21.4 Arbejder skal afsluttes hurtigst muligt og med størst mulig hensyntagen til de ejere, der be-

røres heraf. 

21.5 I det omfang Ejerforeningen på trods af overholdt varsel efter § 21.1 og ved uopsættelige 

skader efter § 21.3 ikke får den ønskede adgang, er den pågældende ejer forpligtet til at er-

statte Ejerforeningens eventuelle udgifter ved forgæves fremmøde.  

21.6 Der skal ske fuldstændig retablering, og arbejdet må ikke medføre forandringer i de pågæl-

dendes ejerlejligheder, med mindre forandringerne er nødvendige for fagligt korrekt udfø-

relse og ikke er til væsentlig ulempe for den, der skal tåle forandringen. 

21.7 Er det med hensyn til arbejder efter stk. 2 nødvendigt at foretage destruktive indgreb, kan 

den berørte ejer, såfremt retableringsomkostningerne skønnes at ville overstige 5.000 kr., 

kræve, at der stilles passende sikkerhed i form af en anfordringsgaranti, kontant deponering 

i ejerforeningen eller lignende, før end arbejderne kan igangsættes.  

22. INDIVIDUELLE ÆNDRINGER, MODERNISERINGER MV. I EJERLEJLIGHEDERNE 

22.1 Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre (herefter benævnt ombyg-

ninger) sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende vægge i det omfang det 

ikke er gene for eller medfører udgifter for Ejerforeningen eller dennes øvrige medlemmer. 
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22.2 Ved ombygninger i ejerlejligheden skal fornøden bygge- og ibrugtagningstilladelse ind-

hentes hos tilsyns- og byggemyndigheder. Den til enhver tid gældende byggelovgivning 

skal overholdes, herunder at arbejderne udføres i overensstemmelse med det til enhver 

tid gældende bygningsreglement og SBI anvisninger.  

22.3 Ombygninger i ejerlejligheden der nødvendiggør indgreb i ejendommens fælles byg-

ningsbestanddele eller fælles installationer samt ændringer i bærende konstruktioner, 

herunder også bærende vægge inde i de enkelte ejerlejligheder, kræver - udover even-

tuel påkrævet myndighedsgodkendelse - bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, 

inden ombygningen i sin helhed påbegyndes.  

22.4 Ved ombygninger af badeværelser eller køkkener, der medfører indgreb i gulve, vægge, 

lofter eller i fælles rørføringer m.v., er det et krav, at ombygningen foretages af moms-

registrerede håndværkere. Det påhviler ejer før iværksættelsen af en sådan ombygning 

at orientere bestyrelsen herom samt efterfølgende at fremsende dokumentation for, at 

arbejdet er udført af momsregistrerede håndværkere. Såfremt en sådan orientering og 

dokumentation ikke fremsendes til bestyrelsen, er denne berettiget til for ejerens reg-

ning at lade det udførte arbejde gennemgå af teknisk tilsyn og om fornødent at pålægge 

ejer at afholde omkostningerne ved afhjælpning af det udførte arbejde, ifald arbejdet 

ikke er udført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og SBI-anvisnin-

ger.  

22.5 Såfremt medlemmet af den ejerlejlighed der berøres kræver det, kan samtykket betin-

ges af, at det medlem der ønsker arbejdet udført, stiller sikkerhed for opfyldelse af 

samtlige forpligtelser i forbindelse med det godkendte arbejdes udførelse.  

22.6 Ejerforeningens bestyrelse kan fastsætte nærmere retningslinjer og krav for meddelelse 

af samtykke efter stk. 3. Medlemmet er pligtigt at indhente og bekoste samtlige fornød-

ne tilladelser og godkendelser til brug for ombygningen. Endvidere er medlemmet pligtig 

at forelægge disse for bestyrelsen.  

22.7 Indgreb i bygningsbestanddele eller installationer der berører andre medlemmer i ejen-

dommen kan dog kun udføres med disses medlemmers forudgående skriftlige samtykke. 

Generalforsamlingen kan dog beslutte, at et medlem skal være pligtig at finde sig i så-

danne indgreb og gener der måtte være forbundet hermed, såfremt disse må anses for 

at være af uvæsentlig karakter.  

23. ORDENSFORSKRIFTER 

23.1 Medlemmet og de personer der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efter-

komme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler jf. § 12.3 
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24. BENYTTELSE 

24.1 Ejerlejlighederne må ikke benyttes til andet end beboelse. Undtaget er dog de ejerlejlighe-

der der på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægter anvendes til andet end be-

boelse (erhverv). Bestyrelsen kan fastsætte åbningstider for sådanne erhverv.  

24.2 Bestyrelsen kan diskretionært meddele dispensation fra stk. 1, såfremt et medlem der øn-

sker at drive erhverv fra/i sin ejerlejlighed kan opnå de nødvendige tilladelser for udøvelse af 

det ønskede erhverv fra de offentlige myndigheder. Det er dog en betingelse, at ejerlejlighe-

den tillige anvendes til beboelse.   

24.3 Der må dog i intet tilfælde drives erhverv, som omfatter salg, forarbejdning eller tilberedning 

af fødevarer, ligesom erhverv, der er egnet til at give ejendommen et dårligt omdømme (ek-

sempelvis massageklinik, pornoforretning, internetcafé, hashklubber og lignende) på intet 

tidspunkt må udøves fra ejendommen. Undtaget herfra er dog den fødevareproduktion, der 

på tidspunktet af tinglysning af nærværende vedtægter allerede finder sted fra én ejerlejlig-

hed.  

24.4 Skilte og reklamer må ikke anbringes på ejendommen uden bestyrelsens forudgående 

skriftlige samtykke og de for opsætningen fornødne tilladelser fra de offentlige myndig-

heder.  

24.5 Udlejning af enkelte værelser i en ejerlejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at det 

samlede antal personer, der bor i ejerlejligheden, overstiger antallet af beboelsesrum, 

og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed.  

24.6 I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed, har Ejerforeningen over for lejeren 

de samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, 

som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den for Ejerforeningen gæl-

dende husorden. Ejerforeningen kan over for lejer optræde som selvstændig procespart, 

eventuelt sideløbende med eller sammen med ejeren af ejerlejligheden. Det påhviler 

ejeren af ejerlejligheden at foranledige denne bestemmelse indført i lejekontrakten 

samt sikre sig, at lejer til enhver tid er bekendt med Ejerforeningens vedtægter og gæl-

dende husorden.  

24.7 Ved udlejning af en ejerlejlighed skal det pågældende medlem senest samtidig med leje-

forholdets påbegyndelse sende en kopi af lejekontrakten til Ejerforeningens bestyrelsen 

eller administrator og samtidig meddele dennes nye adresse.   

24.8 Korttidsudlejning – hvorved forstås udlejning, hvor lejeperioden er kortere end 31 dage, 

er som udgangspunkt ikke tilladt. Ejer er dog berettiget til at foretage korttidsudlejning 

med op til 4 separate udlejninger og maksimalt for sammenlagt 30 dage i alt pr. kalen-
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derår. Ejeren skal senest samtidigt med hver udlejnings begyndelse underrette ejerfor-

eningens bestyrelse om udlejningen, lejers navn og kontaktoplysninger samt lejeperio-

dens længde.  

25. MISLIGHOLDELSE  

25.1 Såfremt et medlem eller medlemmets husstand væsentlig misligholder sine forpligtelser i 

henhold til nærværende vedtægt eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter 

den til enhver tid gældende lejelovs bestemmelser berettiger en udlejer til at ophæve eller 

opsige et lejemål, kan bestyrelsen, efter forudgående skriftlig advarsel, påbyde det pågæl-

dende medlem og medlemmets husstand at fraflytte ejerlejligheden med 3 måneders varsel 

til den 1. i en måned. Herefter kan medlemmet vælge enten at afhænde ejerlejligheden eller 

udleje denne til en af bestyrelsen godkendt lejer.  

25.2 Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet og dennes husstand 

med fogedens bistand.  

26. PANTERET 

26.1 Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen 

måtte have eller få mod et medlem (herunder udgifter ved et medlems misligholdelse), ud-

steder hvert medlem ved ejerskifte et ejerpantebrev til Ejerforeningen med pant i ejerlejlig-

heden.  

26.2 Pantet til Ejerforeningen skal udgøre et beløb svarende til den til enhver tid værende 

maksimale beløbsgrænse som Realkreditrådet eller tilsvarende institut vil respektere i 

sikkerhed til Ejerforeninger på tidspunktet for ejerskiftet. Dette udgør i 3. kvartal 2018 

kr. 59.000. Dog vil sikkerheden til ejerforeningen aldrig kunne udgøre mindre end kr. 

48.000 pr. ejerlejlighed. Sikkerheden skal til enhver tid have 1. prioritet.  

26.3 Ejerpantebrevet skal uden særlig påtegning respektere de servitutter, byrder og de til 

enhver tid gældende vedtægter, der ifølge tingbogen påhviler ejerlejligheden, når ejer-

pantebrevet anmeldes til tinglysning.  

27. OPLØSNING 

27.1 Når Ejerforeningens opløsning på den i § 4.4 nævnte måde er vedtaget, vælger generalfor-

samlingen et likvidationsudvalg, der foretager de fornødne retslige skridt til foreningens op-

løsning.  
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28. TINGLYSNING OG PÅTALERET 

28.1 Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen og samtlige ejer-

lejlighederne 1-180 af matr.nr. 41 l og 41 ev af Frederiksberg. Vedtægterne erstatter tidlige-

re tinglyste vedtægter med senere tinglyste ændringer og respekterer de pr. datoen for ting-

lysning på ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter, byrder og hæftelser.     

28.2 Påtaleberettiget er Ejerforeningen ved dens bestyrelse samt enhver lejlighedsejer.   


