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Forenlngens navn er itjerforeningen Bngdalsvei 7L-73822o Bra.brand af Z9/to L973.
Forenlngens f,ormål er at varetage medl.emmernes lnteresser

,som leJ J-lghedseJ ere.
Dnhver teJrlghedseJer er pllgtig at være medlem af for_

eningen, og medlemsskabet af forenlngen og eJendomsretten til
den pågældende eJerleJtlghed skal stedse rrære samhørende. Med-
lemsskabeL indt,ræder på overtagersesdagen af en leJlighed og op-
hø::er på den med den nye.ejer aftalte overtagelsesdag.

Den t'il enhver tld rrærende eJer af en af eJerJ.eJlighederne
j' f'rreDingen hæfter for åtle forplJ.gtelser overfor foreningen,
selv om forpligtelserne også måttervære,opstået 1 tidligere ejers
eJ ertld "

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespart for alle
fælles rettigheder og forpligt,elser"
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Århus by- og herredsret skal v"ære værneting for alle tvis-
tifiheder i ejerleJ Iighedsanliggender mellem ejerlej Iighei:sejerne
indbyrdes og forenlngen af eJerleJlighedsejerne.

s 2.

Generalforsamllngen er eJerforeningens øverste myndighed.
E af best,yrersen t,rufne af,gørelser kan af ethvert medlem, hvem
afQøreLsen vedrøter, lndbringes. for generalforsamringen.

Beslutnlnger på generalforsarnl.lngen træffes ved stemme-
flbrhed efter antal eller såfremt det, begæres efter fordelings-
Ea l.

Til beslut,nlnger om rræsentllg forandring af fælles b'estand-
dele 99 tiLbehør eller om salg af væsentllge dele af disse eller
om ændring i denne vedtægt kr-æves dog, at 2/3 af de stemmeberet-
tigedBt'eåve} efter ental som efter fordelingst,al st,emmer hertor. (

Såfremt, forslaget uden at rrære vedtaget efter åenne reEel
har opnået tllstutning fra mlndst 2/g af de frenuirødte stemmebe-
ret,tigede såvel efter antal som efter fordelings;t:al, afholdes ny
generalforsamllng inden t4 dage, og på denne kaii forslaget uan..
set ai:l allet af f,renrnødte vedtages rned 2/3 ai de afgrvne stemrne:r
efter antal og fordeLingstal,

s 3.

' Hvert år afholdes I mar.ls eller april måri';cl. ordinær gene-
ralforsamling. Dagsordenen for denne skal omfat.i:,: følgende punk-
ter:

r) VaJ.s ef dtrigenr I
2) Aflæggerse af årsberetnlng for det senest forløbne år og

f orelæggelse t'il godkendelse a f årsregnskabet, med påtr:gning
af revlsor.

3) Valg af formand for bestyreJ.sen, for så vidt, han,Arun afgår.
4l valg af andre medlenuner til bestyrelsen.
5) Valg af suppleanter,
6) Valg af revisor. og suppleant, for denne.

Ekstraordinær generalforsamllng afholdes, når bestyrelsen
flnder anlednlng dertll, når det tll behandling af et angivet enne
begæres af mindst L/4 af eJerforeningens medlernmer efter antal el-
ler efter fordel.ingstal, el.ler når en tldllgere generalforsamling
har bdsluttet det.
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s 4.

Geireralforsamllngen lndkaldes af bestyrelsen med mindst
I dages varsel.

rndkaLdersen skal. anglve tid og sted for generarforsam-
rlngen samt dagsordenen. Forsrag,. .der agt,es stillet, på general-
forsamlingen, skal. fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne
fremrægges til eftersyn for medlemmerne på et I indkaldelsen
angivet sted.

s 5.

Ethvert' medlem har ret, til at få et angivet emne behand-
l.et af generalforsamllngen. Begærlng om at få et emne behandlet
ef den ordinære generaLforsamling må være lndgivet senest, den L5.
februar.

St'ensneretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af
en myndig person, som medlemmer skrlftllgt har givet, fuldmagt. her-
ti}. I

s6.

Generalforeamllngen wælger selv sln dirigent.
r en af bestyrelsen autorlseret protokol optages en kort

beretning om forhandllngerne. Beretningen underskrives af diri-
genten og formanden for bestyrelsen.

$ v,

Bestyrersen væl-ges af, generaJ.forsamllngen. Den består af
4 medlemmer foruden formanden, der vælges eærskilt. Desuden væl-
ges 2 suppleanter. valgbare som fr:rmend, medlemmer af bestyrelsen
og 6om guppleant,er er kun forenlngens medlemmer, disses ægt,efæJ.-
ler og nærstående slægtnlnge.

Hvert andet, år afgår formanden. åf bestyrelsens øvrige med-
lemmer og suppleant,er afgår halvdelen hvert, år. Afgangsordenen be-

'st'emmes for samtidlg valgte medlemmer og suppleanter ved lodtræk-
nlng og ellers ved den rækkefølge, t hvllken de er va:lgt. Genvalg
kan finde sted.

Komrner antallet ef bestyrelsesmedlemrner ved afgang mellem
to på hinanden følgende orid,nære generalforsamringer ned under s,
indtræder de valgte suppJ.eanter i bestyrersen. Findes ingen sup_pleanter, lndkaJ.des ekstraordinær generalforsamling tit valg af
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bestyrelsesmedlemmer og suPpleanter "

Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midt'e'

ved en forret,ningsorden kan bestyrersen træffe nærmere bes-

temmelse om udførel'sen af sit hverv'

SB.

Bestyre}senhar]'edelsenafejerforeningensanliggender.
Detpårrvilerbestyrelsenatsørgeforgodogforsvarlig

varetagerse af ejendonrne.ns fælIes anliggender, herunder bet'aling

affæIlesudgifter,tegnJ'ngafsædvanl'lgeforsikringer(herunder
brandforsikr.tng. og kornbineret grundeJerforsikring)' rentrolderse'

ved}igehoJ'delseogfornyelseridetomfaD$rsådanneforanstalt-
ninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede'

E.orsvarllgudvendlgved}igeholdelseforanstaltesaf'"'.-{
eningenfordensregnl.ng,mendenindvendigevedligeholdelsepå-
hvilerdeenkeltemediemmer,hvorvedbernærkes,atindvendigved-
Ii{eholdelseikkealeneomfattertapetsering,hvidtningogmaling,
menogsåvedligeholdelseogfornyelseafgul.ve,døreogaltlej-
}ighedensudstyr,herundere],-]'ednlngerlel-kontakter,radiat'orer
rned ventiler, vandlednlnger' vandhaner og sanit'etsinstalLationer'

Kor.t$ag!a}t,,hvaddererlnstal],eret,indenforlejlighedensvæg-
ge,hvorimodforenlngen6ørgerforvedllgeholdel.seogfornyelse
af}ej}ighedensforsynings}edningerogfæIleslnstallationeruden
fordeenke}le],eJlxghedertnit-tlldissesindividuelleforgrenin-
ger i de enkeLte lej ltgtreder'

Bestyrelsenførerforsvarl.igtregnskaboverdepåfælles-
skabåts vegne afhotdte udgifter og oppebårne indtægter' herunderl/

deeJerneafkrævedebidragt,llfællesudglfter.Bidrageneafkræ.
ves med Passende varsel'

Bestyrelsenkanantageenadministratorti}bistandved
varetagelsen af eJendommens daglige drl"ft'

s 9,

Bestyrelsenindkaldesafformandene}ler,ihans,/.Irendes
forfald, af næst'formanden' så ofte anledning findes at foreligge'

samt når 2 medlemmer af bestyreLsen begærer det'

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden elrer næst

formanden og yderligeæ'mindst 2 medlemmer er tit stede'

Beslutningtræffesafdemødendebestyretsesmedlemmervec
sirnpelstemmef].erhed.Stårsternmernetige'gørformandenseller
i hans,/irencies forfalci næstf ormandens stemme udslaget'
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I en af best,yrelsen autoriseret prot,okol optages en kort
beretning om forhandlingerne. Beretnlngen underskrives af de be-
styrelsesmedlemmer, der har deltaget i nødet,

$ 1o,

Ejerforeningen forpligtes ved.underskrift af formanden el-
ler næstformanden for bestyrelsen og et anden med,Lem af denne-

s rl.

TiL irnødegåelse af ekstraordinære fælles udgift,er på ejen-
dommen oprette3 en grundfond, hvortil medlemmerne årligt skal bi-
drage med 2 o/oo af den såmlede ejendomsrærdi, fordelt ef,ter det
enkelte medlems fordelingstal. Dlsse bidrag vedvarer indtil grund-
fonden andrager 2% af den samlede ejendomsrærdi, hvorefter bidra-
get kan ændres efter generarforsamlingsbesrutning.

s 12"

EJerforenlngens regnskab revideres af en revisor, der væl-
gEs af ge'eraifsbsamlingen. llå; det bcgærc: sf nlndst 2r/4 :f fo:..
eningens medlemmer efter antal elLer efter fordelingst,al, skal re-
v{sor være st€tsautorlseret.

Revisor afgår hvert år, Genvalg kan finde sted,.
I forblndelse med s1n revlsion skal revisor undersøge, om

forretningsg€ngen er betryggende.
Revlsor har adgang tll at efterse alle

beholdnlnger og kan fordre enhver.oplysnlng,
af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres revlsorprotokol. I forbindelse med sin beretning
om revlslon af et årsregnskab skaL revlsor angi.ve, hvorvidt han
finder forretningsgangen betryggende. ,

Hver gang indførsel i revisionsprotokolLen er sket, skal
denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstede-
',ærende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte,
at de har gjort sig bekendt, med indførelsen.

regnskabsbøger og
sorn hanÆ-run finder

F'oreningens
Det veotagne

tegnes af revisclr,

s 13.

regnskabsår er kalenderåret.
regnskab underskrives af bestyrelsen og på_



s 14.

Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejerlejlighederne
i matrikel nr. *4o g Brabrand by og sogn, gngdalsveJ 7L 73 B , og
respekterer deveJendommen og lej llghederne påhvilende prioriteter,
byrder, rettigheder og forpllgtelser,'hvorom henvises til ejendom-
mens og'Iejlighedernes blade I tlngbogen"

påtaleberettiget er forenJ.ngen ved densbestyrelse og enhver
lej J.ighedseJ er.
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