§14.
Pris:
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stk. 1.
Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle
aftaler efter § 14.2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og hjeijst et belob opgjort efter
nedenstaende retningsliner:
A) Vaerdien af andelen i foreningens formue opgeres til den pris med eventuel prisudvikling,
som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil nseste arlige
generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsaettes under iagttagelse af
regleme i andel sboligforeningsioven og i ovrigt under hensyn til vsrdien af foreningens
ejendom og andre aktiver, samt storrelsen af foreningens gaeld. Generalforsamlingens
prisfasts^ttelse er bindende, selvom der lovligt kunne have vaeret fastsat en h0jere pris. En
andelshaver er, uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig
samme pris for andelen i foreningens formue, som han seiv loviigt har betalt, jf
andelsboligforeningslovens regler herom.
B)

Vaerdien af forbedringer, jf § 10, anssttes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel
vaerdiforringeise pa grund af alder og slidtage. Safremt andelshaveren under byggeriets
opferelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt saerskilt forhojet vederlag for
installationer, sasom kokken, skabe og fliser, opgeres og afskrives det saerskilt betalte
vederlag som ovenfor anfert.

C) Vaerdien af forbedringer og beplantning m.v. af det til boligen horende haveareal fastsaettes til
anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel vaerdiforringeise.
D) Vaerdien af inventar, der er saerskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsaettes under
hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slidtage.
E)

Safremt bohgens vedligeholdelsesstand er usaedvanlig god eller mangelfiild, beregnes
pristillaeg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

stk. 2.
Vaerdianssttelse og fradrag efter stk. 1 litra B-E fastsaettes efter en konkret vurdering med
udgangspunkt i det forbedringskatalog og de vaerdiforringelseskurver, der er fastlagt af
Andelsboligforeningemes Faellesrepraesentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget
arbejde ansaettes til den svendelon, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke
arbejde ville have kostet. Safremt boligen er udstyret med harde hvidevarer eller
husholdningsmaskiner, der tilhorer andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fomyes af
andelshaveren, beregnes tillaeg respektive nedslag efter litra E under hensyntagen til maskinemes
alder og forventede normal levetid.
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stk. 3.
Safremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages l0S0re eller indgSs anden
retshandel, skal vederiaget saettes til vaerdien i tri handei. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen
frit kunne afVise eller fortryde losorekobet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederiaget
og de ovrige aftalte vilkar.
stk. 4.
Fastsaettelsen af prisen for forbedringer, inventar og l0S0re sker pa grundlag af en opg0relse
udarbejdet af den fraflyttede andelshaver.
stk. 5.

Safremt der opstar uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsaettelse af
pris for forbedringer, inventar og l0S0re eller eventuelt pristillaeg eller -nedslag for
vedligeholdelsesstand, fastsaettes prisen af en voldgiftsmand, der skal vaere saerlig sagkyndig med
hensyn til de sp0rgsmii, voldgiften angar, og som udpeges af Andeisboligforeningemes Faellesrepr^sentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parteme til besigtigelse og udarbejde en
vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begmndes. Voldgiftsmandens vurdering er
endelig og bindende for alle partnere. Voldgiftsmanden fastsaetter selv sit honorar og traeffer
bestemmelse om, hvorledes omkostningeme ved voldgiften skal fordeles mellem parteme eller
eventuelt palaegges en part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parteme, der har
fact medhold ved voldgiften.
§15.
Fremgangsmade:
stk. 1.
Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaflale, der forsynes med
bestyrelsens pategning om godkendelse. Inden aftalens indgaelse skal erhverver have udleveret et
eksemplar af andelsboligforeningens vedtaegter, seneste arsregnskab og budget, samt en opstilling
af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar
og l0S0re, samt eventuelt pristillaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal
endvidere inden aftalens indgaelse skriftligt g0res bekendt med andelsboligforeningslovens
bestemmelse om prisfastsaettelse og om straf
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stk. 2 .
Alle vilkar for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der bestemmer, at overdragelsen
skal oprettes pa en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver
opkraeve et gebyr. Foreningen kan endvidere krasve, at overdrageren refunderer udgiften til
forespergslen til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag
for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller
udlaegshavere og ved tvangssalg eller -auktion.
stk. 3.
Overdragelsessummen skal senest to uger for overdragelsesdagen indbetales kontant til foremngen,
- som efter fradrag af sine tilgodehavender og nadvendigt belob til indfrielse af et eventuelt
garanteret Ian med henblik pa frigivelse af garantien - afregner provenuet forst til eventuelle
rettighedshavere, herunder pant- og udlaegshavere, og demasst til den fraflyttede andelshaver.
stk. 4
Andelsboligforeningen afregner - efter fradrag af sit tilgodehavende og n0dvendige belob til
indfrielse af eventuelt garanteret Ian med henblik pa frigivelse af garantien - provenuet ferst
til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlsgshavere, og demaest til den
fraflyttende andelshaver.
Stk. 5
Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et
beiob til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og
lignende. Safremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at
tilbageholde et skonsmaessigt belob til daekning af erhververens eventuelle krav i anledning af
mangier konstateret ved overtagelsen.
Stk 6
Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal deime med bestyrelsen germemga
boligen for at konstatere eventuelle mangier ved boligens vediigehoidelsestiistand eiier ved
forbedringer, inventar og losore, der er overtaget i forbindelse med boligen. Safremt erhververen
forlanger prisnedslag for sadaime mangier, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skonnes rimeUgt,
tilbageholde et tilsvarende heleh ved afregning til overdrageren, saledes at belebet forst udbetales,
nar det ved dom eller forlig mellem parteme er fastslaet, hvem det tilkommer.
stk. 7
Overdragelsessummen, med eventuelle fradrag som naevnt i ovenstaende, skal afregnes senest 3
uger efter overtagelsesdagen, fomdsat at belobet er modtaget fra erhververen.
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§16
Garanti for Ian:

stk. 1.
I tilfaelde af, at foremngen i henhold til tidligere regler i vedtaegteme og andelsboligforeningsloven
har afgivet garanti for Ian til delvis finansiering af en overdragelsessimi, og lantager ikke betaler
renter og afdrag rettidig, skal langiver underrette foreningen skriftlig om restancen. Bestyrelsen skal
i sa fald sende skriftlig pakrav til lantager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist pa
mindst 4 dage. Safremt restancen berigtiges inden fristens udlob, skal langiver vaere forpligtiget til
at lade lanet blive stdende som oprindeiigt aftalt. SatVemt restancen ikke berigtiges inden fristens
udlob, kan bestyrelsen ekskludere lantageren af foreningen og bringe bans brugsret til ophor i
overensstemmelseme med regleme i § 21 om eksklusion.
stk 2.
Langiver kan forst rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, nar overdragelsessummen for
salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 maneder efter, at skriftlig underretning om restancen
er givet. Garantien kan kun gores gasldende for det belob, som restgaelden efter laneaftalen skulle
udgore, da underretning om restancen blev givet, med tiUaeg af 6 foregaende manedsydelser og med
tillaeg af rente af de naevnte belob.
stk. 3.
Lanets forrentning ma ikke overstige pengeinstituttets saedvanlige rente pa boliglan.
stk. 4.
Safremt Ian optages for et storre belob, end der efter stk. 2 kan garanteres for, skal garantien forstas
som begraenset til en sa stor del af den til enhver tid vasrende restg^ld inklusive renter m.v., som
svarer til det oprindelige garantibetebs andel af lanets oprindelige hovedstol. Indbetaling til
pengeinstituttet af beiob, der hidrorer fra salg af boligen, sker til nedbringelse af den garanterede del
af restgaelden, selvom indbetaling ikke sker direkte fta foreningen.
stk.5.
I tilfaelde af, at lantager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal langiver underrette foreningen
skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i sa fald sende skriftligt pakrav til lantager om berigtigelse
af restancen inden en angiven frist pa mindst 4 dage. Safremt restancen berigtiges inden fristens
udlob, skai langiver vaere forpHgtet til at lade lanet bhve stiende som oprindeiigt aftalt. Safremt
restancen ikke berigtiges inden fristens udlob, kan bestyrelsen ekskludere lantageren af foreningen
og bringe bans bragsret til ophor i overensstemmelse med regleme i § 210m eksklusion.
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stk. 6.
Langiver kan forst rejse krav mod foremngen i henhold til garantien, nar overdragelsessummen for
salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 maneder efter, at skriftlig underretning om restancen
er givet. Garantien kan kun gores gseldende for det belob, som restgaelden efter laneaftalen skulle
udgore, da underretning om restancen blev givet, med tillaeg af 6 foregaende manedsydelser og med
tillaeg af rente af de naevnte belob.
stk. 7.
Garanti kan kun gyldigt gives ved anvendelse af en af foreningen godkendt standard
garantierkiaering.
§17
Ubenyttede boliger:
Har en andelshaver ikke, inden 3 maneder efter at vaere fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit
sted, eller overdragelsen aftalt i strid med bestemmelseme herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der
skal overtage andel og bolig og de vilkar overtagelsen skal ske pa, hvorefter afregning finder sted
somanforti § 15.
§18
Dedsfald:
stk. 1.
I tilfaelde af en andelshavers dod skal den pagaeldende eventuelle aegtefaelle wxre berettiget til at
fortsaette medlemskab og beboelse af boligen.
stk. 2.
Hvis der ikke efterlades aegtefaelle, eller deime ikke onsker at benytte sin ret, kan andel og bolig
overtages af nedennaevnte, idet der gives fortrinsret i den naevnte rskkefolge:
A) Samlever, som indtil dodsfaldet havde haft fslles husstand med den afdode mindst 3
maneder.
B) Andre personer, som indtil dodsfaldet havde haft faelles husstand med den afdade i mindst 3
maneder.
C) Personer, som af den afdode overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig
ved bans dod.
D) Afdodes bom, bomebom, foraeldre eller bedsteforasldre.
Erhvervelsen skal ogsa i disse tilfaelde godkendes af bestyrelsen
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stk. 3.
Ved dadsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgaende stykker berettigede personer
finder §§14-16 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlaeg til en af de efter forudgaende stykker
berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om
indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfaelde indtraeder i afdodes forpligtelser overfor
foreningen og eventuelt langivende pengeinstitut.
stk. 4.
Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den maned, der indtraeder
naest efter 3 maneders dagen for dodsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtradt forinden, bestemmer
bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkar, som overtagelsen skal ske pa,
hvorefter det indkomne belob afregnes til boet efter regleme i § 15.

§19.
Samlivsophaevelse:
stk. 1.
Ved ophaevelse af samliv mellem ^gtefaeller er den af parteme, der efter deres egen eller
myndighedemes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsffitte medlemskab og
beboelse af boligen.
stk. 2.
Regien i stk. 1findertilsvarende anvendelse ved ophaevelse af samlivsforhold i ovrigt, safremt den
person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft faelles husstand med
andelshaveren i mindst det seneste ar for samlivsophaevelsen.
stk. 3.
Ved aegtefaelles fortsaettelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge aegtefaeller vaere
forpligtet til at lade fortsaettende aegtefaelle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved
overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 19 stk. 2 finder §§ 14-16
tilsvarende anvendelse. Ved fortsaettende aegtefaelles overtagelse gennem aegtefaelleskifte finder §§
14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15 stk. 3-6 om indbetaling og afregning, idet
fortsaettende aegtefaelle i disse tilfaelde indtraeder i tidligere andelshavers forpligtelser over for
foreningen og eventuelt langivende pengeinstitut.
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§20.
Opsigelse:
Andelshaveme kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og bmgsret til boligen, men kan
alene udtraede efter regleme i §§ 13-19 om overforsel af andelen.
§21.
Eksklusion:
stk. 1.
I folgende tilfslde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og bmgsretten bringes til ophor af
bestyrelsen:
A) Safremt en andelshaver trods pakrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift
eller andre skyldige belob af enhver art.
B) Safremt en andelshaver trods pakrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for Ian i
pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jf § 16 stk. 1.
C) Safremt en andelshaver groft forsommer sin vedligeholdelsespligt og trods pakrav ikke
foretager den nodvendige vedligeholdelse inden udlobet af en fastsat fiist, jf § 9.
D) Safremt en andelshaver opfrseder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed
eller andre andelshavere.
E) Safremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en storre pris
end godkendt af bestyrelsen.
F)

Safremt en andelshaver gor sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens
bestemmelser berettiger udlejeren til at ophaeve lejemalet.

stk. 2.
Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes
som bestemt i § 17.
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§22.
Ledige boliger:
I tilfaslde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har vaeret udlejet, eller hvor den
tidligere andelshaver har mistet indstillingsretten efter § 17, § 18 eller § 21, eller har overgivet sin
indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver ga frem efter
regleme i § 13.2 B og E. Safremt ingen kandidater indstilles, afgor bestyrelsen frit, hvem der skal
overtage boligen.
§23.
Generalforsamling:
stk. 1.
Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen.
stk. 2.
Den ordinasre generalforsamling afholdes hvert ar inden 4 maneder efter regnskabsarets udlob med
folgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelasggelse af arsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet.
4. Forelaeggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel aendring
af boligudgiften.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen og valg af suppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
stk. 3.
Ekstraordinaer generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer, eller 5 andelshavere eller administrator, hvis en sadan er valgt, forlanger det med
angivelse af dagsorden.
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§24.
Indkaldelse m. v:
stk. 1.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinaer
generalforsamling om nodvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
for generalforsamlingen. Datoen for aflioldelse af ordinaer generalforsamling og om muligt
ekstraordinaer generalforsamling skal bekendtgores ved brev eller opslag senest 4 uger for.
stk. 2.
Forslag, som onskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vaere formanden i haende senest 8 dage
for generalforsamlingen.
stk.3.
Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det enten er naevnt i indkaldelsen
eller andelshaveme ved opslag eller pa lignende made senest 4 dage for generalforsamlingen er
gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
stk. 4.
Adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlinger samt til at stille forslag har enhver
andelshaver og dennes aegtefaelle eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsberettigede kan
ledsages af en professionel eller personlig radgiver. Administrator og revisor, samt personer der er
indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen.
stk. 5.
Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin aegtefaelle eller et
myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive en
stemme i henhold til fiildmagt.
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§25
Flertal:

stk. 1.
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om
beslutninger som naevnt i stk. 2-4. Dog skal altid mindst 4 af samtlige mulige stemmer vaere
repraesenteret.
stk. 2.
Forslag om vedtaegtsaendringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem
boligafgiften, eller om ivsrksaettelse af forbedringsarbejder eller istandsaettelsesarbejder, hvis
finansieringen kraever forhojelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlaeggelse til
sddanne arbejder med et belob, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages pa
en generalforsamling, hvor mindst 12 af samtlige mulige stemmer er repraesenteret, og med et flertal
pa mindst 12 afja og nej stemmer. Er der ikke mindst 12 af samtlige mulige stemmer repraesenteret
pa generalforsamlingen, men opnas et flertal pa mindst 12 afja og nej stemmer for forslaget, kan
der indkaldes til ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst
12 af de afgivne ja og nej stemmer, uanset hvor mange der er repraesenteret.
stk. 3.
iEndring af vedtaegtemes § 5 kraever dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaveme
haefter personhgt.
stk. 4.
Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens oplosning, kan kun vedtages med et flertal pa
mindst 14 af samtlige muhge stemmer. Er ikke mindst 14 af samtlige mulige stemmer repraesenteret
pa generalforsamlingen, men opnas et flertal pa 14 af de repraesenterede stemmer for forslaget, kan
der indkaldes til ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal
pa mindst 14 af de repraesenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repraesenteret.
§26.
Dirigent m. v:
stk. 1.
Generalforsamlingen vaelger selv sin dirigent.
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stk. 2.
Sekretaeren skriver protokoUat for generalforsamlingen. ProtokoUatet xmderskrives af dirigenten og
hele bestyrelsen. ProtokoUatet eller tilsvarende information om det pa generalforsamlingen
passerede skal tilstilles andelshaveme senest en maned efter generalforsamlingens aflioldelse.
§27.
Bestyrelse:
Generalforsamlingen v^lger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og
udfore generalforsamlingens beslutninger.
§28.
Bestyrelsesmedlemmer:
stk. 1.
Bestyrelsen bestar af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens
bestemmelse.
stk. 2.
Formanden vaelges af generalforsamlingen for et ar ad gangen.
stk.3.
De ovrige bestyrelsesmedlemmer vslges af generalforsamlingen for to ar ad gangen, saledes at
halvdelen af bestyrelsen afgar ved hver ordinaer generalforsamling.
stk. 4.
Generalforsamlingen vaelger desuden for et ar ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med
angivelse af deres raekkefolge.
stk. 5.
Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vaelges andelshavere, disses aegtefaeller samt
myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kxm vselges en person
fra hver hxxsstand og kxm en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.
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stk. 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en naestformand, en sekretaer og en kasserer.
stk. 7.
Safremt et bestyrelsesmedlem fratraeder i valgperioden, indtraeder suppleanter i bestyrelsen for tiden
indtil naeste ordinaere generalforsamling. Ved formandens fratraeden ftmgerer naestformanden i
formandens sted indtil naeste ordinaere generalforsamling. Safremt antallet af bestyrelsesmedlemmer
ved fratraeden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden
indtil n^ste ordinaere generalforsamling.
§29.
Meder:
stk. 1.
Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandlingen af en sag, safremt han eller en person, som
han er beslaegtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have saerinteresser i
sagens afgorelse.
stk. 2.
Sekretaeren skriver protokoUat for bestyrelsesmoder. ProtokoUatet xmderskrives af hele bestyrelsen.
stk. 3.
I ovrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§30.
Tegningsret:
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
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§31
Administration
stk. 1.
Generalforsamlingen kan vaslge en advokat eller en anden professionel ejendomsadmimstrator, der
har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som administrator, at foresti ejendommens
almindelige og jmidiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afs«tte administrator.
Bestyrelsen traeffer naermere aftale med administrator om hans opgaver og befojelser
stk. 2.
Safremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen
ejendommens administration, og regleme i derme stk. 3-4 -5 finder da anvendelse.
stk. 3.
Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren skal foreningens midler indsaettes pa saerskilt
konto i et pengeinstitut, pa hvilken konto der kun skal kurme tbretages haevning ved underskrift fra
2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen vaere sig boligafgift, leje,
indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sadan
konto, ligesom ogsa modtagne checks og postanvisninger skal indsaettes direkte pa en sadan konto.
stk. 4.
Bestyrelsen kan belt eller delvis overlade bogforing, opkraevning af boligafgift, varetagelse af
lonningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et
statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sadan overladeise ikke er sket, skal
bestyrelsen af sin midte vaelge en regnskabsforer, der er ansvarlig for bogholderi, opkrsvning,
lonningsregnskaber og periodiske udbetalinger.
stk. 5.
Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmemes okonomiske ansvar overfor foreningen, andelshaveme
og tredjemand, tegner foreningen saedvanlig ansvars- og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens
storrelse skal oplyses i en note til arsregnskabet.

22.
§32
Regnskab:
stk. 1.
Foreningens arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og
underskrives af hele bestyrelsen og administrator, hvis en sadan er valgt. Regnskabsaret er
kalenderaret.
stk. 2.
I forbindelse med udarbejdelse af arsregnskab udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og
eventuelle prisstigninger pa andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil
n^ste arlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anfores som note til regnskabet.
stk.3.
Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter § 16.
stk. 4.
Hvert ar medtages i resultatopgorelsen et belob til henl^ggelse i en fond som en saerlig post.
Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning,
forbedringer og/eller fomyelser. Belobets storrelse fastsaettes hvert ar af generalforsamlingen. Det i
fonden opsparede belob kan ikke medregnes ved beregning af andelsvasrdien.
§33.
Revision:
Generalforsamlingen vaelger en statsautoriseret, eller en registreret revisor til at revidere
arsregnskabet.
§34
Det reviderede, underskrevne arsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til
andelshaveme senest 8 dage for den ordinaere generalforsamling.

23.
§35
Oplesning:
Stk. 1.
Oplosning ved likvidation foreslas af to likvidatorer, der vaelges af generalforsamlingen.
stk. 2.
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gaeld, deles den resterende formue mellem de
til den tid vaerende andelshavere i forhold til deres andels storrelse.
Saledes vedtaget pa foreningens generalforsamling den 19.06.2013
Bestyrelsen:

Niels Danielsen
Formand

ToveIbsen
Sekretaer
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Hans Fleischer
Naestformand

Cathrine Fisker Pape
Kasserer
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Revisoi

