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Akt: skab nr.
(Udtyldes at linglysningskontor€t)

$1.

Navn.

Foreningens navn er *Ejerforeningen Skåde Skovhuse" beliggende skårre Skovvej ro-so,
8270 Højbjerg

$2.

Hiemsted og værneting.

Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

Foreningens værneting er Århus byret for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender,
såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejer-
ne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettig-
heder og forpligtelser i foreningens anliggender.

2.1.

2.2.

3.1.

$3.

Formål.

Foreningens formål er at drive og administrere ejendommen matr.ff. 6 dr Skåde

$4.

Medlemskreds.

Som medlemmer af foreningen er ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom.

by, skåo
beliggende s*åd€'l.€+.,eFmed de ejendommen tilhørende fællesarealer, trapper,
elevatorer, veje, stier, parkeringskælder og udenomsarealer samt fælleshuset
"Skovhuset', der hører til bebyggelsen "Skåde Skovhuse", og som er beliggend€skådeSkovvt

to-so . og i det hele taget at varetåge medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og
forpligtelser.

3.2. Foreningen er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærvæ-
rende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige
forsikringer, at sørge for ejendommens drift herunder renholdelse, vedligeholdelse og
fornyelse i det omfang sådanne foranstaltninger må anses påkrævet for at sikre, at ejen-
dommen og området i det hele taget kan opretholdes i det høje kvalitetsniveau, som
etableringen er sket i, samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen.

3.3. Foreningens formål er herudover at repræsenterer "Ejerforeningen Skåde Skovhuse" i
den i lokalplan 552 nævnte grundejerforening, der oprettes for området.

4.t.



4.2. Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skø-
de, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende
ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt indtræder medlemsskabet dog
på overtagelsesdagen.

4.3. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underret-
ning om ejerskiftet.

4-4. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men
den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, nåt den nye ejers
skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige
forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opryldt og betalt.

4.5. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den
tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således bl.a.
for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

$s.

Hæftelsesforhold.

5.1. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser
over for tredjemand.

5.2. Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighe-
dens fordelingstal.

$6.

Generalforsamling.

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2- Foreningens generalforsamling aftroldes i foreningens hjemstedskommune.

6.3. Foreningens ordinære generalforsamling aftroldes hvert år i marts eller april måned.

$7.

7.1. Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af
bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst I uge og højst 4 uger.

7.2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.
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Akt: skab nr.
(Udlyldes af tlnglysnangskontoret)

7.3. Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt for-
slag til budget for indeværende år og bestyrelsens prognose for det efterfølgende år.

7.4. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlin-
gen.

7.5. Ethvert medlem har ret til at få et angivent emne behandlet på generalforsamlingen.

7.6. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være ind-
givet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. februar. Bestyrelsen skal med-
sende forslaget i indkaldelsen.

$8.

8.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punlter:
a) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
b) Besryrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning

af revisor.
c) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår samt prog-

nose for det næstfølgende regnskabsår.
d) Valg af formand for bestyrelsen, såfrernt denne er på valg.
e) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
0 Valg af suppleant for bestyrelsen.
g) Valg af revisor.
h) Behandling af indkomne forslag.
i) Eventuelt.

$e.

9.1. Ekstraordinær generalforsamling aftroldes, når bestyrelsen finder anlednings dertil, når
det til behandling af et angivent emne begæres af mindst ll4 af foreningens medlemmer
enten efter antaleller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har be-
sluttet det.

9.2. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af
bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst en uge og højst to uger.

9.3. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstra-
ordinære generalforsamling.



$ 10.

10.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig,
og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes be-
handlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

$ 11.

11.1. Samtlige foreningens lovlige medlemmer har stemmeret p1 generalforsamlingen. Hvis
en ejerlejlighed ejes af flere personer ogleller selskaber udøves stemmeretten af ejerne i
forening.

11.2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

11.3. Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedrin- O
ger eller istandsættelse af arealer, fælles bestanddele og/eller tilbehør eller om salg af
væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 213 tf stemmerne efter fordelingstal er
repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 213 af de således repræsenterede
stemmer for forslaget.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning med
mindst 213 af de fremmødte stemmeberettigede efter fordelingstal, aftroldes ny general-
forsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte -
vedtages med 213 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

11.4. Ændring af vedtægtens $ 14.2, $ 14.4 samt $ 21.6 kræver, indtil samtlige ejerlejlighe-
der i byggeriet er førstegangsoverdraget fra Skanska Jensen A/S, enstemmighed.

$ 12.

12.1. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på
generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrel-
sen, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne.

$ 13.

Bestyrelsen.

13.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af minimum 3 medlemmer og
maksimum 5 medlemmer, herunder formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2
suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er
kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller eller registreret partner.
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L3.2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter af-
går halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer og
suppleanter ved lodtrækning og eller ved den rækkefølge i hvilken, de er valgt. Genvalg
kan finde sted.

13.3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende
ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrel-
sen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af be-
styrelsesmedlemmer og suppleanter.

13.4. Bestyrelsen vælger af sin midte en sekretær.

13.5. Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse af
sin midte en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

13.6. Det påhviler bestyrelsen at lede forening i overensstemmelse med nærværende vedtægt
og generalforsamlingens beslutninger, herunder påhviler det bestyrelsen at sørge for
god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, betaling af fællesud-
gifter, ægning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang
sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

13.7. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at der føres et forsvarligt regnskab over de af
foreningen aftroldte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bi-
drag til fæflesudgifter.

13.8. Bestyrelsen kan alene optage lån i det omfang, dette i medfør at $ 20.2. er vedtaget på
en generalforsamling.

$ 14.

Særlige vilkår.

L4.1. Bestyrelsen fastsætter regler for benyttelse af "Skovhuset'.

14.2. Skanska Jensen A/S fastsætter i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet, dog senest
inden der sker overtagelse af de enkelte ejerlejligheder i byggeriet, placeringen af det til
den enkelte ejerlejlighed hørende pultemrm og den til ejerlejligheden hørende parke-
ringsplads, som den enkelte ejertejlighed har brugsretten til.

14.3. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende pulterrum og parkeringsplads, der er
placeret på fællesarealer, afholdes som en fællesudgift.

14.4. I det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt, vil Skanska Jensen A/S i forbindelse
med færdiggørelsen af byggeriet tillægge snrelejlighederne en eksklusiv brugsret til et
passende areal ud for lejligheden. Den eksklusive brugsret er gældende 30 år fra ting-
lysningsdatoen. Den til enhver tid værende bestyrelse i ejerforeningen er forpligtet til at
medvirke positivt til såvel etablering af den eksklusive brugsret som til mulig forlæn-
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gelse, når tinglysningsperioden udløber. Arealet afgrænses f.eks. af hæk og til gengæld

ior, at stuelejligheden indrømmes denne eksklusive brugsret, overtager ejeren af stue-

lejligheden såvel renholdelse som vedligeholdelse af dette areal. Manglende renholdelse
ogleller vedligeholdelse af arealet medfører, at den eksklusive brugsret ophører.

$ 15.

Bestyrelsesmøder.

15.1. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil,
samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette.

15.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

15.3. Beslutning træffes af de mødende besryrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed
efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

15.4. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på

bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de besryrelsesmedlemmer, der har delta-
get i mødet.

$ 16.

Administrator.

16.1. Ejerforeningens bestyrelse antager en administrator til varetagelse af ejerforeningens
anliggender, ligesom ejerforeningens bestyrelse kan beslutte at udbyde nogle eller alle
foreningens forpligælser vedrørende drift og vedligeholdelse i entreprise.

16.2. Administrator fører et forsvarligt regnskab og udarbejder budget under bestyrelsens og

revisionens kontrol-

16.3. Administrators honorar for sædvanlig administration af ejendommen fastsættes af besty-
relsen og aftroldes som en fællesudgift.

s 17.

Tegningsret.

l7 .1. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller sekretæren i forening med

et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer-

tl.Z. Bestyrelse kan meddele prokura til administrator i nødvendigt omfang.
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$ 18.

Årsregnskab.

18.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

18.2. Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af re-
visor.

$ 1e.

Revision.

19.1. Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der væl-
ges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

L9.2. Den på generalforsamlingen valgte revisor skal være registreret eller statsautoriseret.

19.3. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre
enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

L9.4. Der føres en revisionsprotokol.

19.5. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvor-
vidt revisor finder forretningsgangen betryggende, ligesom revisor skal orientere besty-
relsen om forhold, som efter revisors opfattelse kan have berydning for foreningens
drift.

19.6. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på først-
kommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved
deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

$ 20.

Kapitalforhold.

20.1. Foreningen skal, bortset fra en evt. grundtbnd og en rimelig driftskapital, ikke oparbej-
de nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de
nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

20.2. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte
formåI, f.eks. fornyelser og øwige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen
vedtages, at foreningen optager lån.



20.3.
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Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse, postgiro eller i
børsnoterede obligationer, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebe-
holdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

$ 21.

Grundfond.

2I.L Når det begæres af mindst l/2 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til
bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil det enkelte medlem - med-
mindre andet vedtages af generalforsamlingen med simpelt stemmeflerhed efter forde-
lingstal - årligt skal bidrage med t% af den offentlige ejendomsværdi for medlemmets
ejerlejlighed, indtil fondens størrelse udgør 4% af ejerlejlighedernes offentlige ejen-
domsværdi.

21.2. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten i bank, spare-
kasse eller i børsnoterede obligationer, og rente af midlerne skal tillægges kapitalen.

2l .3. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til aftoldelse af nødvendige eks-
traordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra medlemmer-
ne.

21.4. Regnskab vedrørende grundfonden indeholdende opgørelse af hver enkelt ejerlejligheds
andel forelægges på hvert års generalforsamling sarnmen med årsregnskabet.

21.5. Enhver ejerlejlighedsejer er bereffiget og forpligtet til at overdrage sin andel af grund-
fonden ved salg af sin ejerlejlighed, men kan ikke på anden måde disponere over denne.

21.6. Oprettelse af grundfond kan dog tidligst vedtages, når samtlige ejerlejligheder i bygge-
riet er førstegangsoverdraget fra Skanska Jensen A/S.

s 22.

Budget og medlemsbidrag.

22.L. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter og
indtægter, og dette budget forelægges sammen med en prognose for det følgende regn-
skabsår generalforsamlingen til godkendelse.

22.2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlig-
hederne fastsaffe fordelingstal et årligt fællesbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyr€l-
sen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling
godkendte driftsbudget.
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22.3. Det årlige fællesbidrag betales kvartalsvis eller månedsvis forud til kasseren eller

eventuelt til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser her-
om.

22.4. t tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve
ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må inden for
et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet
overstige 25% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af
generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

22.5. Udover fællesbidrag betaler den enkelte ejerlejlighedsejer udgifterne i forbindelse med
levering af varme, vand og el efter forbrug. Opkrævning, der foretages i rater, sker
enten direkte fra forsyningsselskabet eller via ejerforeningen.

$ 23.

Panteret.

23.1. Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for enhver forpligtelse, som det
enkelte medlem måtte få overfor foreningen, henrnder udgifterne ved et medlems mis-
ligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt
ejerlejlighed for et beløb af kr. 33.000,00, skriver kroner tretitretusinde 00/100.

23.2. Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men re-
spekrerer i øvrigt ingen pantegæld.

23.3. Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til
foreningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,00 + 2% af det
skyldige beløb udover kr. 1.000,00.

23.4. Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende l. i
en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid i
rentelovens $ 5 fastsatte rente (p.t. Nationalbankens diskonto + 5%).

fi 24.

Vedligeholdelse.

24.1. Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler
de enkelte ejerlejlighedsejere.

24.2. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes reg-
ning og aftroldes som fællesudgift.

24.3. Ved indvendige vedligeholdelse og modernisering forsøs såvel maling, hvidtning og
tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, som den indven-



T2

dige side af døreog vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installati-
oner, gas- og u"nå'h.n r, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som til-
gangs- og afløbsrør ud til faldstammerne samt al vedligeholdelse og modernisering i
lejligheden,somi}t<edireltevedrørerfællesejendommen.

24.4. Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført ud-

vendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter foreningens skøn

findes nøOvenOigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidigt hermed udføres følgearbejder i
den enkelte e3erteitigtreO, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse ud-

føte.

24.5. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvri-
ge medlemm.r, k^n bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse fore-
åget indfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sæne den pågæl-

dende ejerlejlighed i srand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyl-
destgørelse i foreningens pant. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågæl-

dende medlem fraflytter lejligheden, så længe istandsættelse pågår.

24.6. Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede. håndværkere ad-

gang tit iit ";"it.;tighed, 
når dene er påkrævet af hensyn til reparationer, modernise-

ringer mv. eller ombYgninger.

243. Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for
dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i for-
ening eller af viceværten og et bestyrelsesmedlem i forening, og regninger vedrørende

arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte.

$ 25.

Ordensforskrifter.

25.1. Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje ef-

terkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler.

Z5-2. Medmindre andet særskilt vedøges, er det tilladt at holde almindelige husdyr i mindre
omfang, såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre ejerlejlighedsejere.

$ 26.

Ændring af fællesejendom m.v.

26.1. Medlemmet må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller
maling af eller i ejendommen uden for ejerlejligheden, herunder udvendig maling af
vinduer eller døre mod fællesarealer eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, ud-

vendiee antenner m.v-



o
.g'

?

p
oUr
N
P
f
o

Akt: skab nr. 
13

(Udlyldes al llnglysningskonloret)

g27.

Modernisering og forbedring m.v. af ejerlejlighed.

27.1. Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herun-
der flytte eller {erne ikke bærende skillerum, i det omfang dette ikke er til gene eller
medfører udgifter for medejere.

Medlemmet er herudover bereniget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgen-
nemføringer gennem andre ejeres ejerlejligheder, som er nødvendige for en modernise-
ring af medlemmets ejerlejlighed, selv om andre ejerlejligheder berøres heraf, idet der
dog skal tåges størst muligt hensyn til ejerne af de herved berørte ejerlejligheder, også
selv om arbejderne derved bliver væsentligt dyrere.

Sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer, kan kun foretages uden samtykke fra
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 den-
ne plan godkendes på en generalforsamling. Godkendelsen kan betinges af, at der fast-
sættes en erstatning for gener og ulempe til den eller de medejere, hvrs ejerlejligheder
berøres. Såfremt ejeren af den ejerlejlighed, der berøres, kræver det, og bestyrelsen
tiltræder det, kan godkendelsen endvidere betinges af, at det medlem, der ønsker arbej-
det udført, stiller sikkerhed for opfyldelse af samtlige forpligtelser i forbindelse med det
godkendte arbejdes udførelse.

Medlemmet er pligtig at indhenæ samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra
bygningsmyndigheder eller andre og dokumentere dette over for foreningen.

$ 28.

Udøvelse af erhverv fra ejerlejligheden.

28.1. En ejerlejlighed, der ved ejendornmens opdeling i ejerlejligheder, har status som bebo-
elseslejlighed, kan ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til erhverv.

28.2. Besryrelsens samtykke til erhvervsudnyttelse kan gives, i det omfang det er sædvanligt
for tilsvarende lejligheder i kommunen, og såfremt udnyttelsen til erhverv ikke er til
gene for andre beboere. Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med 3
måneders forudgående varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til berettigede klager fra
andre beboere.
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$ 2e.

Udlejning.

29.1. Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele ejerlejligheder 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.

29.2. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen over for lejeren
sarnme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som
en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og for-
eningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende
med ej erlej lighedsejeren.

2g.3. Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning her-
om i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen.

$ 30.

Misligholdelse.

30.1. Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende
vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske
ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme retmæssige påbud, som bestyrelsen eller
generalforsamlingen pålægger medlemmet, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende
medlem og medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 3 måneders varsel til
den l. i en måned.

30.2. Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med
fogedens bistand.

30.3. Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed, er da berettiget og forpligtet til
at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt.

$ 31.

Opløsning.

31.1. Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den ingen-
sinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlej-
lighedsstatus skal ophøre.
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Akt: skab nr.
(Udtyldes at tinglysningskontoret)

$ 32.

Påtaleret.

32.L. Påtaleberettiget er foreningen.ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under
foreningen.

$ 33.

Tinglysning.

33.1. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. Gjr
Skåde by, Skåde.

33.2. Vedtægternes $ 23 begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 33.000,00 på hver en-
keltejerlejlighedundermatr.nr. 6 dr Skåde by, skåde, ejerl. nre. 1-34.

33.3. Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder
henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

Højbjerg,den h,6
1998

/(-7blø
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*** * *** side: L6***
* * ***
* * * RetEeniÅrhus Akt.nr.:* *** *** Tinglysningsafdelingen AD 153

Påtsegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 6 DR Hovedejd, Skåde By, Skåde
Ejendomsejer:.
Lyst første gang den: t0.L2.L999 under nr. l-31383
Senest ændret den : L0.I2.Iggg under nr. 131383

Lyst servitutstiftende som begæret på e nR Skåde by, Skåde 1ej1. L,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,LL,!2,!3,:J.4,15,!6,!7,L9,20,27-,22,23,24,25,26,27,28,
29,3O,3!,32,33 og 34.

Afvist f.s.v. angår den pantstiftende lysning, idet tinglysningsgen-
parten alene skal være en ekstraktgenpart indeholdende bestemmelsen om
pantstiftende tinglysning.

Retten i Århus den l-5 .L2.1999

H. Bonde Kjeldsen
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Akt: Skab

Matr. nr.: 6dr Skåde By, Skåde

Beliggende: Skåde Skowej 10-50

Anmelder: 4U, LI,)

landinspeldØrnrmaet
bøgha krabbeaps

rosensgade 36
postboks 273'8100 århus c
tf. 86 12 æ 88 'hx æ 12 50 70

e-mail: bk_land@post9.tele.dk

J. nr.: 972837 AB/ebs

AI\MELDELSE AF OG FORTEGNELSE OVER EJERLEJLIGIIEDER

Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 6dr Skåde By, Skåde, beliggende Skåde Skowej
10-50 erklæter, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. De på ejendommen opførte
2-etagers bygninger deles i 33 ejerlejligheder, som det nærmere fremgår af følgende fortegnelse
og vedlagte kort over de enkelte ejerlejligheder.

Ejerlejlig-
heds nr.

Beliggende Benyttelse Areal
m'

Fordelings-
tal :1000

I Skåde Skowei 10 beboelse tt9 3l
2 Skåde Skowe 18.1.4 beboelse 119 a1JI
aJ Skåde Skowe t2 beboelse 89 26
4 Skåde Skowe 18,I .3 beboelse 89 26
5 Skåde Skowe t4 beboelse 89 26
6 Skåde Skowei 18,1.2 beboelse 89 26

Skåde Skowei 16 beboelse 143 JJ
8 Skåde Skowe 18,1.1 beboelse t43 JJ
9 Skåde Skowe 20 beboelse T4I
l0 Skåde Skowe 26.r.3 beboelse 141 JL
1l Skåde Skowe 22 beboelse 89 26
T2 Skåde Skowe 26,r.2 beboelse 89 26
l3 Skåde Skowe 24 beboelse t4t 32
14 Skade Skowei 26,1.1 beboelse 141 32
15 Skåde Skowei 28 beboelse 133
16 Skåde Skowei 38.1.4 beboelse 2t2 57
l7 Skåde Skowe: 30 beboelse 79 25
l9 Skåde Skowel 32 beboelse 144 aa

J_)

20 Skåde Skowei 38,1.3 beboelse 144 JJ
2l Skåde Skowei 34 beboelse 127 3l
22 Skåde Skowei 38,1.2 beboelse 127 31
23 Skåde Skowei 36 beboelse 99 27
24 Skade Skowei 38.1.1 beboelse 99 27
25 Skade Skowei 40 beboelse t02 28
26 Skade Skowei 50,1.5 beboelse t02 28
27 Skåde Skowe 42 beboelse 135 )a

Den danske Landinspektsrlorenings Forlagsvirksomhed



Ejerlejlig-
heds nr.

Beliggende Benyttelse Areal
m2

Fordelings- -''
tal :1000

28 Skåde Skowej 50,1.4 beboelse 135 32
29 Skåde Skowei44 beboelse 108 29
30 Skade Skowei 50,1.3 beboelse 108 29
3l Skåde Skowei46 beboelse 93 27
32 Skåde Skowei 50.1.2 beboelse 93 27
33 Skåde Skowei48 beboelse 118 30
34 Skåde Skowei 50,1.1 beboelse 118 30

a'

I

Fællesareal : Parkeringskælder, pultemrm, elevatorer.

Notering begæres foretaget på

matr. nr. 6dr Skåde By, Skåde

i medfør af ejerlejlighedsloven (1995-07-25 lovbekendtgørelse nr.647) $ 10 stk. 1 nr. 1, idet
bygningerne er opført efter 1. juli 1966.

Dato: ...,)..-.. .1,2.:.:n.... ..

^k
Skanska Jensen A/S

./l nW
Niels O. Andersen

Det attesteres,

at de i fortegnelsen indeholdte oplysninger om ejerlejlighedernes beliggenhed og numre er
korrekte,

at de anførte arealer sternmer med min opmåling,
at udstykning af ejendommen, jf. Bkg. om lov om ejerlejligheder nr. 601 af 21.08.1990 $ 3,

ikke er muligt. Udstykningen kan ikke gennemføres af fysiske årsager.

q-r2_2\
45,

Annette Bøgh
landinspektør
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*** * *** Side: 3***:
* * ***
* * * Retten i Århus Akt.nr.:* *** *** Tinglysningsafdelingen AD 1G3

Påt.egning på opdelr i 34 ejerlejligheder.
Vedrørende matr.nr. 5 DR Hovedejd, Skåde By, Skåde
Ej endomsej er:
Lyst første gang den: a3.12.1999 under nr. O

Senest ændret den : !0.12.t999 under nr. 131382

Noteret.

Fremsendes til Århus kommunes ejend.omsbeskatning med medd.elelse om, at
anmeldelsen er modtaget her den 13. december 1999

Retten i Århus den L5 .L2.Ig9g

H. Bonde Kjeldsen
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Ejerlav:

Matr.nr.:
6 dr Skåde by, Skåde,

ejerlejlighed nr. 1-34-

Beliggenhed:

Skåde Skovvej, Skåde

8270 Højbjerg

Skåde by, Skåde

t^l,4.oo,-

-'r
STEMPEIMÆRKE
RETT gh{ T

ARH.:j,si
'' :1 i-

- ' - l-'-" ''-' _-',.-.--:..-:';ruæm
P .8,9,5.9'3.5;1'

:i'ii:i'f =orro
nCIo l.?f.!o - otl

0354Å8 Sft 03

I

Tillæg til vedtægter

for

,'EIERFORENINGEN SXÅPN SKOVTIUSE''

t/
nr<t:AD "k"bl,(rJ 

l'
trot,i, [. åff*'r"nrnss tonLret;

Anmelder:

Advokatfirmaet

Abel & Skovgård Larsen

Sønder A116 9

8000 fuhus C.

Tlf. 86 19 97 00

J.nr.65110
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Under henvisning til den, den 10.12.L999 tinglyste ejerforeningsvedtægts $ 14. 4 bestemmer
ejeren af samtlige ejerlejligheder udstykket fra matr. nr. 6 dr Skåde by, Skåde herved:

at den enkelæ stuetejlighed tillægges eksklusiv brugsret i 30 år fra nærværende tinglysnings-
tidspunlic at regne til det umiddelbare ud for den enkelte stuelejlighed beliggende fællesare-
al. Arealet, som den enkelte stuelejlighed har eksklusiv brugsret over, er anførr som skra-
verede felter på bilag A.

den enkelte stuelejlighed skriftligt kan frasige sig den eksklusive brugsret med et varsel
der fastsættes af ejerforeningens bestyrelse, hvorved vedligeholdelsen af arealet fremover
alene påhviler ej erforeningen.

eventuel afgrænsning mellem det areal, der er omfattet af ovennævnte eksklusive brugs-
ret og de øvrige fællesarealer, alene må ske under iagttagelser af de for området, såvel
offent- som privatretlige, gældende reguleringer.

Ballerup, den 7?-t2-l qryl

o
at

at

{)rølE
N i e I s- I t-to-A!.d-el-s-91 Bebe

Skanska Jensen A/S Ovleloncdlrcktar

(ejer af samtlige ejerlejligheder, udstykket fra matr. nr. 6 dr. Skåde by, Skåde).

TiI witterlighed om underskrifterne6 ægthed, dateringens rlgtighed
og underskrivernes myndigheo:

KJELDJOHNS
ADVOKAT (L)
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*** *
*
***

* Retten i Århus
*** rkt"* Tj_nglysningsafdelingen

eåtegning på byrde
Vedrørende maEr.nr. 6
Ejendomsejer: Skanska
Lyst første garlg dent
Senest ændret den :

Lyst som begæret på 1ej1. l,2,3,4,5,6,7,8,9, l-0,11 ,L2,L3,L4,L5,!6,!'7,
1,9,20,2L,22,23,24,25,26,27,28,29,30,3L,32,33 og 34 af 6 DR Skåde by
Skåde.

Retten i Århus den l-0.01.2000

H. Bonde Kjeldsen

Side:
Jcl
It :

DR Ejerlej. 1, Skåde By, Skåde
Jensen A/S
23 .I2.1,999 under nr. 1,41,6
23.L2.1999 under nr. ]-4]-6
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Akt: skab nr.
(Udlyldes af tinglysningEkonloret)

AD'16)
Ejerlav: Skåde by, Skåde

Matr.nr.:
6 dr Skåde by, Skåde, Anmelder:

ejerlejlighed nr. 1-34 under udstykning og

opdeling i ejerlejligheder Advokatfirmaet

Abel & Skovgård Larsen

Sønder A116 9

8000 Århus C.Beliggenhed:

Skåde Skovvej 10-50, Skade Tlf. 86 19 97 00

8270 Højbjerg J.nr. 65110

EKSTRAKT

Tillæg til vedtægter

for

''EIERFORENINGEN SXÅOB SKOVIIUSE"
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1.1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Skåde Skovhuse"
8270 Højbjerg.

beliggende Skåde Skovvej 10-50,

$ 23.
Panteret.

23.1Tll sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for enhver forpligtelse, som det
enkelte medlem måtte fo overfor foreningen, herunder udgifterne ved et medlems mis-
ligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt
ejerlejlighed for et beløb af kr. 33.000,00, skriver kroner tretitretusinde 00/100.

23.2 Panteretten respeklerer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder, men re-
spekterer i øvrigt ingen pantegæld.

23.3 Ved fremsendelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til
foreningen er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,00 + 2% af det
skyldige beløb udover kr. 1.000,00.

23.4 Det skyldige beløb forrentes herudover uden særligt påkrav fra den førstkommende 1 i
en måned efter forfaldsdagen med en årlig reentesats svarende til den til enhver tid i
rentelovens $ 5 fastsatte rente (p.t. Nationalbankens diskonto + 5%).
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Akt: skab nr.
(Ljdfyldes at tinglysningskonloret)

$ 32.

Påtaleret.

32.1. Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under
foreningen.

$ 33.

Tinelysning.

33.1. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servinrtstiftende på ejendommen matr.nr. 6--dr
Skåde by, Skåde.

33.2. Vedtægternes $ 23 begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 33.000,00 på hver en-
keltejerlejlighedundermatr.nr. 6 dr Skåde by, Skåde, ejerJ" nre' L-34

33.3. Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder
henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

AoHøjbjerg,den "- t (o 1998

/Uirlø

Til vitterlighed om

og underskriverens

Niels Otto Andersen

underskriftens ægthed
myndighed:

, dateringens rigtighed

KJELDJOHNSEN
ADVOKAT (L)

SønderAllå 9' 8OO0 Arhus C
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*** * ***
***
* * . 'F*** * * RetteniÅrhus* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på nyrde lyst pantstiftende. Dkk 33.000
Vedrørende matr.nr. 5 DR Ejerlej. 1', Skåde By, Skåde
Dagbogsdato: 17 .12.L999
Dagbogsnr - : 1,337 6'7

Afvist fra dagbogen den 20.1-2.L999
p.g.a. manglende vitterlighedspåtegning samt da underskrifterne ikke
er læselige.

Retten i Århus den 20.12.1999

Gitte Flindt

sl-Oe: I I
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.J-. ,*r?** * *** Side: 18
***
* * ***
* * * RetteniÅrhus* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde lyst pantstift,ende. Dkk 33'000
Vedrørende matr.nr. 6 DR Ejerlej. 1, Skåde By, Skåde
Ejendomsejer:'skanska,Jensen A/S
Lyst første gang den: 23.1-2.J-999 under nr. 136063
SenesE ændret den : 23.I2.1999 under nr. 135063

Lyst som begæret på 1ej I. !, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1-L,12, a3'14't5, L6, ]-'7,
!9, 20, 2!, 22, 23, 24, 25, 26, 2'7, 28, 29, 20, 3;.., 32, 33, og 34 som begæret.

Retten i Århus den 23 .]-2.!999

H. Bonde Kjeldsen



RCt&Råd
Advokater med møderet for høiesteret

Ret&Råd/Århus C
Søndergade 44
8100 Århus C
Itf ,:70 22 03 33

Ejerforeninfien Skåde Skovhuse
Påteqning tinglysl 19. 05. 2010
ti1 ti11æg til- vedtægt- tingllzst
23.12.L999 .

REt*Råd

I

E-MAIL AARHUS@RET.RAAD.DKSØNDERGADE 44 ,81.00 ÅNHUS C . TLF. 70 22 03 33
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PÅTEGNING
=========================== ================== ========

DOKUMENT SOM PÅTEGNES:

Dokument type:
oato/l øbenumme r :

Anden servitut
23 .12. 1999-1416-63

PATEGNING

KØBlSALG:

AREALANVENDELSE :

sa1 gsforhol d

Anvendel sesforhol d

Rndet

earke ri ng

EJ ENDOMSFORHOLD:

FÆRDSEL:

SERVITUT TEKST:

rillæq til tillæq tinqlvst 23.12.1999 for
"Ejerforeni ngen Skade-skovhuse" ang. ekskl usi v
b rugs ret

rillæo til tillæq tinqlvst 23.t2.L999 for
"Ejerforeningen (tåAe'skovhuse" ang. eksklusiv
brugs ret
S 14, stk. 3 ændres til:

Ejeren af en lejlighed har medkøbt en eksklusiv
biugsret til et-defotrum og en parkeringsplads
be'liggende i bebyggelsens kælder. ejeren har rettil selv at benytte parkeringspladsen og
depotrummet, men kan også overlade brugen til et
andet medlem af foreningen ved udlan/udleje,
såfremt ejeren 'ikke selv skal gøre brug af
parkeri ngspl adsldepot rum .parkeringsplads/depotrum kan således ikke
udlånes/udlejes såfremt beboeren har
billopbevaringsbehov. Eksklusiv brugsret til
depotrum og parkeringsplads kan ikke frasæ1ges.

nftale om udlån eller udleie af eksklusiv
brugsret ti1 depotrum og/e1 1er parkeringsplads
ophører ved ejerskifte, saledes at disse
eksklusive brugsrettigheder er til rådighed for
en erhverver af en lejlighed i bebyggel6en.

side 1



t i n s l v s n i n s s s v ^' -J:' J lJ,o i?* i""'; Xt it ;?i,""'; ??1'o1',:? it x? r n r r e t t i rfl ere' parkeri ngspl adser el I er depotruml har rettil enten selv at benytte disse eller overlade
bruoen til et andet medlem af foreninqen ved
udlån eller udleje. ejere af flere end en
eksklusiv brugsrettigheder kan frasæ1ge disse_
ekstra brugsr6ttigheder ti1 et andet medlem af
ej e rfo ren i ngen .

ei I aosbanken
oer 6envi ses ti I
general forsaml i ng
bi 1 agsbanken .

referat af ekstraordinær
den 23.11.2009 i ndlaqt i

pÅTRLeSeRETTIGET:

CVR:

underskrevet i henhold til
fuldmagt af:
CVR:

BILAG:

e-ierf . skåde skovhuse
silkeborgvej 2
8000 Århus c
32754082

29120684

erklæring om anvendelse af fuldmagtsordningen
ruldmagtshaver erklærer, at dokumentet
fremsendes til tinqlvsninq pa qrundlaq af en til
rinqlysninqsretten-ailerede' fr6msendtl eller
forVe-ntet fremsendt fuldmaqt.

2 8ae 3 d b6- l-B b3 - 4d 62 - 8 c9a- 0 5 7 dTbf 2041d
Rndet.
Referat ekstraordinær genera'lforsamling
23.LL.2009

gi I aosreference:eilad referencekode:
eeskiivelse af bilaq:

ruedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder.

ANMELDER:

Rdvokat Hans Kjærgaard
søndergade 44
8000 Århus c
29420684CVR:

t<ontaktopl ysni nge r :

sendes også ti 1 :

Anmelders sagsnummer:

TINGLYSNINGSAFGI FT:

70220333
gan@ret- raad . dk

boghol deri re@aarhus. ret- raad. dk

96- 1_70686
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nfgi ft:
nfg'i ftspl i gti gt bel øb:

STORKUNDENUMMER :

1.400 DKK

O DKK

skåde skovvej 50, 1-. 5.
8270 uøjbjerg
ejerlejlighed
26
skåde ey, skåde
0006d r

ri ng1 yst

1-9.05.2010 12:50:37

Anmærkning: cæ1d og servitutter, hvorom henvisesti I ti ngbogen

29L20684ringlysningsafgift betalt i henhold til
storkundeordni ng.

= == = === = == = == == = == == == = == = == = = == = === = = === = === = = === = = = === = = = ==== = ==== = = = === = = = = = =
RESULTAT AF TINGLYSNING

EJ ENDOM:

Adresse:
rj endomstype:
Nummer:
t-andse j e rl av :
rrlat ri kel numme r :

STATUS:

TINGLYSNINGSDATO :

BEMÆRKNINGER:

E] ENDOM:

Adresse:
ej endomstype :
Numme r :
t-andsejerlav:
uatri kel nummer:

STATUS:

skåde Skovvej 20
8270 uøjbjerg
ejerlejlighed
9
skåde ey, skåde
0006d r

ri ng1 yst

19.05.2010 t2:50:37

Anmærkning: Servitutter, hvorom henvises til
ti ngbogen

TINGLYSNINGSDATO:

BEMÆRKNINGER:
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