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Anmelder:
Andelsforeniogen"Bastians

Metr.nr. 3 a Sundbyvester

mind~ v/JanL~~rsen

VEDTlEGTER

Azeleegangen 2B
2300 Kebenhevn S

FOR
ANDELSFORENINGEN

BASTIANSMINDE
Matr. nr.3 a Sundbyvester
Azaleagangen ,Bregnegangen og Cedergangen
2300 Kebenhavn S
§ 1. Foreningens navn er "Andelsforeningen Bastiansminde".
Foreningens hjemsted er
K0benhavns kommune, Azaleagangen, Bregnegangen
og Cedergangen,2300 K0benhavn S .
Foreningens formal er :
1.At skaffe andelshaveme mulighed for at udnytte foreningens
ejendom matr. nr. 3a samt del afmatr. nr.2339, 1745 og2306 af
Sundbyvester Kebenhavn. Arealet er opdelt i 163 brugsparceller, hver
svarende til en andel, samt frellesarealer .Arealet er i henhold til
lokalplan nr.361 givet afKebenhavns Kommune den 16 Januar
2003,fastlagt til boligfonnaJ i fonn af enfamiliehuse ,jf. i 0Vrigt
lokalplanens §1. og §3.Enhver andeIshaver skal g0fes bekendt med
lokalplanens bestemmeIser og 0Vrige indhold. og
2.at drage omsorg for at medlemmeme overholder de bestemmeIser,
som er fastsat af det offentIige eller som fremgar af skede, vedtregter
og ordensregler, herunder virke for, at medlemmeme vedligeholder de
enkelte haver og huse , saledes at foreningen fremtrreder som en
velholdt forening.
ORIGINAL 14011',4 06 0000.(1)1(1
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Medlemmernes rettigbeder og pligter.
§ 2. Enhver lejer af en have har pligt til at vrere medlem af
foreningen. Intet me dIem kan disponere over mere end en have.
Ethvert me dIem er underkastet foreningens love og bestemmelser,
som foreningen pa lovlig made matte fastsrette.Det enkelte medlems
ret over for foreningen er en overdragelig og arvelig brugsret til
medlemmets havelod. Mens foreningen som sadan skal eje og
vedblive at eje foreningens grundareal og slc0det derpa.
Ved indmeldelse i foreningen modtager det nye medlem et eksemplar
af foreningens vedtregter, ordensreglement og lokalplan,
og underskriver en indmeldelsesbegrering. Samtidig betales et en gangs
indskud, hvis st01Telse er fastsat af generalforsamlingen.Det til
havelodden svarende andelsbevis overtages fra det fraflyttende
medlem til den paIydende vrerdi.Medlemmerne er lodtagne i
foreningens ejendele i forhold til deres indskud. Andelsbeviserne
forrentes ikke.
Der udstedes 1 andelsbevis pro have. Dette kan noteres i en persons
eIler to personers navne , som derefter begge viI vrere medlemmer.
Der er dog kun en stemme pa generalforsamlingen. Se § 2a
SMremt et medlem som fl2llge af ekspropriation eIler lignende bliver
tvunget til at afgive sin have eller en del deraf, skal det afgivne stykke
ryddeliggl2lres, inden vedkommende kan fa udbetalt sit tilgodehavende
fra foreningen.

§ 3. Foreningens budget forelregges hvert AT pa generalforsamlingen ,
og herunder vedtages det bell2lb, som medlemmerne i det kommende
AT skal udrede til foreningens drift og faste udgifter. Dette bell2lb - i det
fl2llgende kaldet frellesudgifter -betales med 1112 hver den fl2lrste i
maneden, Indbetaling sker til foreningens konto .
De manedlige frellesudgifter betales forud hver den fmste i maneden .
. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 9. i forfalds maneden.
Over for pligten til at indbetale frellesudgifter kan et medlem ikke
bringe fordringer pa foreningen i modregning.
Safremt frellesudgifterne ikke er indbetalt den 9. i rnaneden, svarer
medlemmet en bl2lde , hvis stl2lr'relse fastsrettes af generruforsamlingen.
Har et medlern undladt at indbetale frellesudgifter 2 pa hinanden
fl2llgende rnaneder, kan foreningens bestyrelse overgive det skyldige
bell2lb til inddrivelse med retslig inkasso. De i forbindelse med en
sadan inkasso forretning vrerende omkostninger udredes af det
pagreldende medlem.
Bestyrelsen er berettiget til at indrl2lInme henstand med betaling af
frellesudgifter. For at undga paIigning af bl2lder rnA henvendelse om
henstand ske til formanden eller kassereren .
Al greld til foreningen , herunder paIignede bl2lder, skal vrere betal t, fm
kassereren rna modtage yderligere indbetaling af frellesudgifter.

§ 2 a. Bestyrelsen kan give samtykke til, at brugsretten til en have
overdrages til to personer.
Begge personer hrefter solidarisk i aIle forhold over for foreningen og
har samme rettigheder og forpligtigelser
som andre medlemmer. Dog har to personer med frelles brugsret til en
have kun en stemme i alle forhold , som vedmrer foreningen.
Safremt et medlem med del i frelles brugsret til en have afgAr ved
dl2lden , udelukkes af foreningen , eller udtraeder af and en grund ,
overgar brugsret og andelsbevis til det andet medlem med andel i
samme have.
2.

§ 4.pa foreningens areal rna der kun opfl2lres bebyggelse ifl2llge
lokalplanen.
Ved nybygning , ornbygning og tilbygning skal alt ga via bestyrelsen
der herefter videre sender matrialet til Kommunen
Byggeansl2lgning vedr. beboelse, skure, carporte og lignende afleveres
til bestyrelsen, som videre sender denne til K0benhavns kommune.
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§ 5. Haveme skaI vrere indhegnede. Hegnene mod gang areaIer
betragtes som foreningens ejendom og bestAr af et tradhegn i ea. 1
meters ru,jde . Det er medlemmets pligt for egen regning at isrette en
passende lage samt ved farste plantningssreson at plante og
vedligeholde en hrek 20 em inden for hegnet, hrekken ma have en
hajde pa minimum 1m og en max.ru,jde pa 1,8 meter.
Pligt til at hoi de hegnene Mellem de enkelte haver pahviler de
tilswdende havelodder hver med halvdelen.
Enhver tvist om forst!else afhegnspligten og dennes omfang afgares
af bestyrelsen.

§ 6. Medlemmerne er pligtige ti.! at renholde deres haver og det uden
for deres haver liggende vejstykke og til at drage omsorg for, at
ukrudt ,affaId og materiaIer fra deres have ikke bliver til gene for de
omkringliggende haver og foreningen som hellied.
Safremt en haveejer efter tilkendegivelser fra bestyrelsen ikke inden 8
dage bar foretaget renholdelse af den pagreldende have og dertil
vrerende vejstykke , foretages renholdelsen af foreningen for det
pagreldende medlems regning.
Udgifter ved renholdelsen fastsrettes afbestyrelsen efter havemes
stmrelse og arbejdets omfang. Betalingen for renholdelsen lregges
sammen med nreste maneds frel1esudgifter.
Manglende betaling, sidestilles med manglende betaling af
frellesudgifter.

4.
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OVERDRAGELSE:
§ 7. Overdragelse af brugsretten til en have kan aIene ske med
samtykke af foreningens bestyrelse. SMremt overdragelsen finder sted
inden for 2 ar efter erhvervelsen, er bestyrelsen berettiget til at pase at
afstaelsessummen ikke overstiger kabesummen med mere end et
passende belab for eventuelle foretagne forbedringer.
Tilladelse til overdragelse afbrugsretten til haven kan kun gives,
dersom den til hvem overdragelsen sker forpligter sig til at indtrrede
som medlem af foreningen og i forbindelse hermed overtager aIle
overdragerens rettigheder og forpligtigelser i forhold til foreningen.
Aile foreningens tilgodehavender skal afvikles, far et nyt medlem kan
overtage haven.
Erhververen skal godkendes som medlem af foreningen .
Godkendelsen foretages afbestyrelsen, der er berettiget til uden
begrundelse at nregte en erhverver medlemskab af foreningen.
Bestyrelsens afgarelse kan ikke ankes.
Ved saIg, der finder sted efter vedtagelse af nrervrerende vedtregter ,
forpligter srelger sig til at sarge for, at kaber udsteder og tinglyser med
pant i de pa haveareaIet vrerende bygninger et ej erpantebrev, stort
32.000,00 kr.. Ejerpantebrevet overgives bestyrelsesformanden og
skal tjene til sikkerhed for forpligtigelser over for haveforeningen.
Ved senere salg er srelger forpligtet til at smge for, at kaber
underskriver fornaden transporterklrering pa ejerpantebrevet.
Foreningen er berettiget til at nregte erhververen medlemskab, fm der
haves sikkerhed for, at nrevnte ejerpantebrev bliver udstedt.
§ 8. Et medlems andel i foreningens formue faIder i arv efter
arvelovgivningens almindelige regler.Efterlader afdade sig en
regtef::elle eller samlever er vedkommende berettiget til at overtage
savel det afdade medlems andelsbevis samt brugsretten til haven, dog
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pa betingelse af, at vedkommende indtrreder som medlem af
foreningen.
SMremt afd",de ikke efterlader sig regtefrelle eller samlever er afdedes
bern, herunder plejeb0rn. stedbern eller adoptivb",m, berettiget til pa
samme vilkAr at overtage det afd0de medlems andeisbevis med
tiloorende brugsret.
Meddeleise om , hvorvidt afd0de medlems regtefrelle, samlever eller
bern 0nsker at g0re brug af de rettigheder, der er tillagt dem i
nrervrerende paragraf eller om d0dsboet 0nsker at afhrende afdede
medlems andelsbevis med tiloorende brugsret, skal tilga foreningens
bestyrelse senest 2 maneder efter d0dsfaldet.
Safremt sadan meddelelse ikke tilgAr bestyrelsen inden den anfurte
frist, kan foreningens bestyrelse beslutte, at det afdede medlems
arvinger skal udelukkes af foreningen j revnf0r i 0Vrigt nedenfor.
§ 9. Fremleje eller fremlan afhaveloddeme , eller derpa stAende
bebyggelse er ikke tilladt uden bestyrelsens skriftlige samtykke.
Tilladelse gives for maximalt 1 Ar af gangen og kan forlrenges.
Fremlejer eller fremlaner et medlem sit havelod uden bestyreisens
tilladelse medf0rer dette, efter bestyrelsens beslutning , udelukkelse af
foreningen.
.
En given tilladelse til fremleje eller fremlan kan inddrages af
bestyrelsen efter samme regIer, som er greldende for udelukkeise af et
medlem,jfr. Bestemmelserne i § 10.

UDELUKKELSE:
§ 10 .Safremt et medlem overtr:eder foreningens vedta::gter, forskrifter eller
tilsidesretter sine forpligtelser i henhold til disse , kan foreningens bestyrelse
tildele det pagreldende medlem en skriftlig advarsel . Sltfremt et medlem
ikke efterkommer en skriftlig advarsel, som er givet af foreningens
bestyrelse, kan bestyrelsen beslutte , at det pagreldende medlem skal
udelukkes afforeningen. Udelukkelsen kan ske i f0lgende tilfrelde :
I.Dersom et medlem er i restance med betaling af frellesudgifter for mere
end 4 maneder, og hvor anden panthaver(banklkreditforening) har taet
skriftlig meddelelse og intet derefter er sket i yderligere I maned.
6.
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2. Safremt et afd0dt medlems arvinger ikke giver den i § 8 anf0rte
meddelelse.
3.sMremt der sker fremleje eller fremlan afhavenjfr. § 9 uden
bestyrelsens skriftlige tilladelse.
4. safremt et medlem eller nogen af medlemmets husstand skulle g0re
sig skyldig i strafvrerdige forhold, sasom tyveri eller voldelig overfald
. inden for foreningen , eller ved uS0mmelig optrreden give anledning
til forargelse, eller sMremt noget medlem foretager handlinger, der er
til skade for foreningen.
Udelukkelse sker med en maneds skriftlig varsel og medlemmet er
dermed forpligtet til at udtrrede af foreningen ved salg af hus og have.
Undlader medlemmet at trreffe foranstaltninger til opfyldelse af denne
forpligtigelse , er bestyreisen berettiget til at foretage det fomedne ved
udbud af bygningeme til salg. Sker udelukkelsen pa grund af
manglende betaling af frellesudgifter , viI et medlem kun kunne
genindsrettes i sine rettigheder mod betaling af det til enhver tid
greldende indskud for nye medlemmer , foruden betaling af samtlige
restancer.
Frernkommer der et overskud i forbindelse med foreningens salg, skal
forlods drekkes al skyld til foreningen , hvorefler resten udbetales til
det udtrAdte medlem.
.
Dersom det ikke lykkes foreningen at srelge bygningeme indenfor en
periode pa 3 maneder , eller dersom ejeren ikke medvirker ved
udstedelse af fom0den fuldmagt, er foreningen berettiget til at nedrive
bygningeme og rydeligg0re haven.
Forinden nedrivning finder sted skal meddelelse herom tilsendes
eventuelle panthavere, der samtidig opfordres til at betale eventuelle
restancer.En afbestyrelsen truffet beslutning om udelukkelse af et
medlem, kan af medlemmet forlanges indbragt til endelig afg0relse pa
en generalforsamling.

7
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§ II.AIle forslag, klager eller andre henvendelser til foreningen
vedrmende foreningens forhold skal tilstilles fonnanden skriftligt.
Det fremsendte er fonnanden pligtig at forelregge i et bestyrelses
m0de til behandling. I tilfrelde afklager over et andet medlem er den
indklagede berettiget til personligt at give ffi0de for bestyrelsen
sammen med klageren. Bestyrelsen skal fors0ge at forlige parterne, og
safremt dette ikke lykkes, da at trreffe afg0relse om, hvorledes man
skal forholde sig i anledning af klagen. GENERALFORSAMLING :
§ 12. Generalforsamlingen er foreningens oojeste myndighed.Ordinrer
generalforsamling afholdes hvert Ar inden udgangen af april maned.
Indkaldelse af savel ordinrere som ekstraordinrere generalforsamlinger
sker ved at skriftligt dagsorden omdeles til samtlige huse i foreningen.
Samtidig med indkaldelsen til den ordinrere generalforsamling der
skal ske med mindst 10 dages varsel, omdeles et eksemplar af det re
viderede regnskab for det forl0bne regnskabsar.Indkaldelse skal inde
holde dagsordenen for den ordinrere generalforsamling. Forslag fra
medlemmer, der 0nskes behandlet pa general forsamlingen, skal vrere
fonnanden i hrende senest ugedagen f0r generalforsamlingens afhol
delse,disse skal omdeles 3 dage fm .Dagsordenen skal indeholde
f01gende:
1.V alg af dirigent.
2.Fonnandens beretning.
3.Regnskabsaflreggelse og budget ved kassereren.
4.Indkomne forslag
5.Valg affonnand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer m.v. jfr. § 14.
6.V alg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7.Valg af2 revisorer.
8.Valg af2 revisorsuppleanter.
9.Eventuelt.
Afstemning foregAr ved hAndsoprrekning, og afg0relsen trreffes ved
almindelig stemmeflerhed. Dog skal skriftlig afstemning foretages,
nAr det drejer sig om personvalg, samt hvis dirigenten eller 10
tilstedevrerende medlemmer eller bestyrelsen 0nsker det.

§13. Ekstraordinrer generalforsamling kan, nar bestyrelsen anser det
pllirevet, indkaldes med 6 dages varsel. Pa en ekstraordinrer
generalforsamling kan kun det behandles, som har foranlediget denne
indkaldt.
Bestyrelsen skal, nAr mindst 113 del af medlemmerne begrerer det og
indsender forslag, der ooskes behandlet, indkalde til ekstraordinrer
generalforsamling. Mindst 2/3 del af medlemrnerne, der har begreret
den ekstraordinrere generalforsamling, skal vrere ID0dt. I modsat fald
bortfalder generalforsamlingen.
.
En ekstraordinrer generalforsamling indkaldt af bestyrelsen er
beslutningsdygtig uanset de ffi0dtes antal, jrevnfm dog paragrafferne
18 og 19, mens en ekstraordinrer generalforsamling indkaldt af 113 del
af medlemmeme, jrevnf0r dog paragrafl'eme 18 og 19, kun er
beslutningsdygtig, smemt mere end 213 dele af de indkaldende
medlemmer er tilstede og deltager i afstemningen.
SMremt et medlem skulle blive bortvist af dirigenten fra
generalforsamlinger pa grund af beruselse, grov uS0mmelig eller
usaglig opt:neden, kan medlemmet formenes adgang til en eller flere
efterf0lgende generalforsamlinger.
Medlemmer, der er i restance, har ikke adgang til
generalforsamlingerne.

8.

9.

Dirigenten kan vrere en uden for foreningen staende person.
Den ordinrere generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremm0dtes antal, jrevnfm dog § 18 og 19.
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FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE :
§ 15.Formanden er foreningens administrator og f0rer de daglige
10bende forretninger.

BESTYRELSE :

FORENINGENS TEGNING :

§ 14. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestaende
af 5 medlemmer, som vaelges pa generalforsamlingen.
Bestyrelsen be star af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmeme vaelges for 2 ar ad gangen og saIedes, at
formand og kasserer ikke afgar samtidig. Bestyrelsens 0vrige
medlemmer afgar skiftevis 1 eller 2 ad gangen.
Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter vaelges for 1 ar
ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vrelger selv af sin midte mestformand og sekretrer.
Bestyrelsens beslutninger trreft:es ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfrelde af stemmelighed g0r formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen holder m0de, sa. ofte formanden finder det foroodent.
Desuden kan 3 medlemmer af bestyrelsen i forening til enhver tid
forlange bestyrelsesm0de atboldt ved begaering herom til formanden.
lndkalder formanden efter sMan begaering ikke til bestyrelsesIll0de
senest 3 dage derefter, skal de pagreldende bestyrelsesmedlemmer
vrere berettiget til selv at indkalde til bestyrelsesID0de.
Bestyrelsens medlemmer er pligtige atm0de til de indkaldte m0der.
Udebliver et medlem ved 3 pa hinanden f01gende m0der, uden at
anmelde forfald, anses det pagreldende medlem for udtradt af
bestyrelsen, og suppleanten indkaldes da til det efterf01gende m0de.
Over forhandlingeme f0res protokol, der underskrives af de
fremm0dte.
Bestyrelsesformanden, kassereren og bestyrelsesrepraesentanteme
modtager et af generalforsamlingen fastsat vederlag.
Til drekning af udgifter ved atboldelse af bestyrelsesm0der yder
foreningen et fastsat tilskud.

§17. Foreningens regnskabsar er kalenderaret.
Regnskabet fremlregges pa den ordinaere generalforsamling.
Regnskabet skal tilstilles revisoreme senest en maned f0r
generalforsamlingen og skal af disse vrere revideret sa betids, at en
udskrift af regnskabet med revisoremes underskrift kan vrere udsendt
samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Revisoreme skal gennemga foreningens regnskab kritisk og skal
forvisse sig om, at de i regnskabet opf0rte aktiver er tilstede.
Revisoreme skal af og til i regnskabsarets 10b uanmeldt efterse
kasseb0ger og kontrollere kassebeholdningen og bankb0ger.
De bemaerkninger, som en revision giver anledning til, skal indf0res i
en revisionsprotokol, som forelregges for og underskrives af
bestyrelsen.
Aile be10b over kr.lS.OOO,OO skal indsrettes pa foreningens bankkonto.
Aile regnskabsbilag skal vrere pategnet af formanden.
Foreningens midler ma aldrig udlanes til medlemmer eller andre
private personer, men skal anbringes i bank eller offentlige
vrerdipapirer.
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§ 16. Formanden i forbindelse med 2 medlemmer afbestyrelsen kan
forpJigte foreningen. Dog krreves til atbrendelse, pantsretning og
0vrige dispositioner vedr0rende foreningens faste ejendom en
generalforsamlingsbeslutning og underskrifter af den samlede
bestyrelse.
Til disposition over foreningens bankkonto er formand, nrestformand
og kasserer berettiget, dog altid 2 i forening.

REGNSKAB OG REVISION:
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VEDTIEGTSIENDRINGER :
§ 18. iEndringer af foreningens vedtregter kan kun besluttes pa en
generalforsamling, nar mindst halvdelen af medlemmeme er tilstede
og mindst 2/3 del af de Ill0dte stemmer for forslaget.
Har et forslag opnaet 2/3 af de tilstedevc:erende stemmer pa en
generalforsamling, der i henhold til foranstaende ikke er
beslutningsdygtig til vedtregtsc:endring, skal bestyrelsen inden 5 dage
med sc:edvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget
forelc:egges, og det kan da vedtages med 2/3 af de tilstedevc:erende
stemmer.
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de c:endringer, der matte blive
forlangt af magistraten.
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Side:
Retten i Kebenhavn
Tinglysningsafdelingen
PAtegning pA byrde
Vedrerende matr.nr. 3 A Grund, Sundbyvester, Kebenhavn
Ejendomsejer: "bastiansminde"
Lyst ferste gang den: 07.01.2004 under nr.
1170
1170
Senest zndret den
: 07.01.2004 under nr.
Retten i

Kebenhavn den 13.01.2004

.i::::C
Jette J"nsson

FORENINGENS OPL0SNING :
§ 19. Foreningens opl0sning kan kun fmde sted pa en
generalforsamling, der er indkaldt med ordinc:ert varsel og med dette
ene punkt pa dagsordenen .
Opl0sning af foreningen kan kun ske, nar 2/3 af foreningens
medlemmer pa en sadan generalforsamling har stemt herfor.
Er et sadan afsternningsresultat ikke opnaet, men har % af de
freII1lll0dte stemt for forslaget, udsendes dette til urafstemning og skal
i sa fald opna 124 ja stemmer (d. v. s . % af samtlige medlemmer).
Er foreningens opl0sning vedtaget, vc:elges et lilevidationsudvalg
bestaende af fonnanden og 2-3 medlemmer. Derudover skal udvalget
supplere sig med juridisk og ejendomskyndig assistance til at
gennemf0relse af likvidation.
S~iledes

vedtaget pa ekstraordinc:er generalforsamling
d. 24 November 2003 ~
<).~
"j?---r .b?t7:"
and Lejf Olsen Best.medl.Frank Bro
~~__ }}<;~-.:-v-'
ene Hakansson Best.medl. Kirsten R.0rbo
12.
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I.)

2.)

3.)
4.)
5.)

6.)

1

7.)

J

8.)

BASTlANSMINDE'S REGULATIV
Medlemmeme har pligt til at s0rge for god ro og orden i
foreningen.Det er bestyreisens pligt at pase at alt gar
ordentligt til.Ethvert medlem, som bliver opfordret dertil er
pligtig at bista bestyreisen i dette.
Al k0rsel i foreningen sker med fuldt ansvar overfor andre
vejfarende. Cykler og knallerter rna ikke henstilles op af
hrekke og hegn.
BiIk0rsei er tilladt, mod at der tages fuldt hensyn til
fodgrengere. Hastigheden rna ikke overstige 15 KM i timen.
Parkering pa gangene er forbudt. Den skiltede ensretning skal
respekteres.
Henkastning af affaid omkring foreningen og pa gangene rna
ikke finde sted.
Pa grund afbrandfaren er det forbudt at afbrrende haveaffald
o. lign. Der rna kun affyres fyrvrerkeri nytarsaften.
Vanding med turbine eller siange uden handf0ring er
forbudt.Vandspild skal patales af ethvert medIem.Enhver
forandring af vandiedningen skal straks meddeles bestyrelsen
og rna ikke ivrerksrettes, f0f bestyreisen har godkendt
projektet.
L0se hunde rna ikke frerdes i foreningen.dersom 10se hunde
antrreffes , kan ejeren id0mmes en af generalforsamlingen
vedtaget b0destraf samt erstatningsansvar for forvoldt skade.
B0ms leg og boldspil skal finde sted pa den dertil indrettede
legeplads og boldbane. Dette rna ikke finde sted pa gangene og
festpladsen. Leg og boldspil skal dog finde sted pa en sadan
made, at det ikke er til ulempe for de omkringliggende
haver.leg og boidspil rna kun finde sted til m0rkets frembrud
,dog senest k1.21.
Overtrredeise af ovenstaende regiement kan - efter en
forudgaende skriftlig advarsel - medf0re udelukkelse a1'
foreningen jrevnf0r § 10 i foreningens vedtregter.
1.
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Referat af ekstra ordinrer generalforsamling. 14. maj 2007
Valg

dirigent. Blev Kenneth A36 valgt.

Der var 68 stemmeberettigede
Forslagsstilleme fremlagde deres synspunh.'1er, der var derefter debat am forslagene
Derefter gik man til afstemning, resultatet bley f0Igende:
Forslag 1
TiIf0.~ else til § 4
Bestyrelsen skal sikre at byggeans0gninger ikke strider mod foreningens vedtcegter.
08 stemmer imod
55 Stemmer for derfor bIe\ forslaget vedtaget.
Forslag 2
Tilf0jelse til § 4
Der rna kun bygges med 45 graders hceldning, hvis antallet af etagemeter tillader at tagetagen kan
godkendes til beboelse. 1 andre tiifrelde rna maksimalhceldningen vcere 30 grader.
1 blank
16 stemmer i mod
48 Stemmer for derfor blev forslaget vedtaget
Fors]ag 3
TiIf0jelse til § 4
Altaner, balkoner og franske altaner er ikke tiJIadt.
02 blanke.
20 stemmer imod
35 stemmer for.
Da der under 2/3 stemmer, for blev forslaget forkastet.
Forslag 4
Tilf0jelse til § 10 (udelukkelse)
Safremt et medlem overtrreder lokalplanen eIler foreningens vedtcegter §4
03 hlank.e
22 stemmer imod
39 stell:mer for
forkastct.
Da der
stemme:: for, blev

De nye vedtregtsrendringer er herefter f01gende:

§4

Pa foreningens Areal rna der kun opf0res bebyggelse if01ge lokalplanen.

Bestyrelsen skal silae at
byggeans0gninger ikke strider mod forening vedlregter.
Der rna kun bygges med 45
hreldning, hvis antallet af etagemeter tillader at tagetagen kan
godkendes til beboelse. ~ andre tilfrelde rna maksimalhreldpjngen vrere 30 grader.
Ved nybygning, ombygning og tilbygning skal alt ga via bestyrelsen der herefter videresender
materialet til kommunen.
Byggeans0gning vedr. beboelse, skur. carp one og iignende afleveres ti: bestYTelsen, sam videre
sender denne til K0benhavns kOIllil1une.

Kasserer
Klaus Munk
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