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Mair.nv.: i 2e, Høje Tnastwp by, Høje Taastrup
Anme1dex
UYFER•LEX Advokater?sfresse: Niebuhr Gade 1,3,5,7,9, 11, 13, Strandvejen 94

15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 S000ArhusC
og Bexings Gsde 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, Tlf, nr. 8734343418, 20,22,24,26,28, 30, 32, 34 og 36 Advokat
263 0’ftcs&up Pete Juul

j.nr. 339478

VEDTÆGTER

er

Grundtjcrforeuingen tssex Park Taash-up

ORIGINAL 6L581 01 oooo.ooia

§1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gnindcjeitoreningen Essex Park Taastnip.

Foreningen har hjemsted i 1-leje TRastrup Komnnine.

§2
Formål

breningéns fonnM er al varotage incd]emmemes interesser.

Fureningens mediemmer er:

Ejeribretingen Essex Park Taastrup I
Ejtrforeningen Essex Park Taasisup II
Ejerforeningen E3se,c Park Teastrup ill
Ejerforeningen Essex Park Taastmp IV

Foreningen bar ii) opgave at varetage ren- og vedligeholdelse affællesarcaierne anført i Loladpian2.19.5, herunder mnfr.nr. 12 e, Høje Taastmp by, Høje Taestrup.
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Spørgsnål cdrørende selve bygningerne og de haver, der hører til de enkelte ejerlejligheder henhønr under de respektive ejerlejligheders ejerforeninger, dvs. Ejerforeningeme Essex Park Taastwp Jw.

Enhver ejendomsejer indenfor matr.nr. 12 e, Høje Tastnip by, Hsbje l’aestmp, og de ejendomme derudstykkes herija, erpligfig at være medlem af foreningen, og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejendom skal stedse være saminenhørende.

Medlanspligten indtræder når der foreligger indflytningstillaelse til en bygning indenfor gnindejerfozeningens område.

Foreningen ved dens bestyrelse er rette procespùt for alle fælles rettigheder og forpligtelser.

§3
Fordellugstal

Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor foreningen i forhold det tinglyste ejeriejlighedsareal hva enkelt medlem har.

Indtil et areal indenfor ejerforeningens område er bebygget deLtager arealet ikke i undejerforeningen, dadet har fordelingstaliet 0. indtil byggeriet ibrugtages.

Ved afstemninger på generalfmsamlinger har hven ejerforening stemmer i Du, det tinglyste ejerlejlighedsareal der er opført iIr ejerforeningens lejlighedet

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

§4
Administration

Betyze3sen kan vælge en administrator til at varetage gnindefforeningens drift i overensstemmelse med bestyrelsens instruks. Administrator behøver ikke væje medlem af foreningen eller på andenmåde hove tilknytning til foreningen.

Indtil alle 4 etaper i bebyggelsen Essex Park Taasmip er opført forestår Essex lavest A/S administrationen afgnmdejedoreningen.

Såfremt administrator er medlem af foreningen kan denne kun aflønnes, såfremt udgifien hertil ermedtaget i et på en generalforsamling godkendt budget.
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§5
Korningen tov og andre bidrag

Regnskabsåxet Iøbr fra ) januar—31. december, første gang do fra foreningens stiftelse til 3]. december 2006.

BestyreTsen udarbejder for hvert ir el budget for dtt følgende regnskabsår.

På budgettet kan der medtages henlæggelser til bestemte formål £eks. fomyelses- og istandstteIscsarbejdcr. Budgettet forelægges dl godkendelse pê en generaifotsamiing.

Udgifterne fordeles på medlemmerne i -forhold til disses ejedejIighedseal&. I tflfæide al sesetffowdsetc udgifter kan bestyrelscn opkræve ekstraoxdinære ydelser med é» måneds vexsoi. Etlwenmedicin indhetaler ci på ovennævnte gnmdag på den ériige generalforsamling fastsat i conto beløli,som indbetales månedsvis eller kvartalsvis fortid efter bestyrelsens anvisning.

Ope1se ovt fr]iesudgjfter ved ejcndommcns &ifti det for1bne ngnsksbsk forelægges på denårHge gcneralfasamling. Det ethvert medlem evt. pMMlende restbidrag slud indbetales senest 14dage efter, al meddelelsen om det på generalfQnamlingen vedtagne og godketdte regnskab er udsaidt til medlemmerne. Bcstyrelsen kan dog ihstsætte at længere b:taliugsfrist

Foreningens udgifter, der skal dd&6S gennem de afmedlemmene i henhold 61 nærværende pangrafpåhvilende ydelser, er aIJc udgifter, antft i. nærværende vedtægt vedrønnde fI1esshbct - også eniwr fremtidig udgift — i det omfang disse ilckt er fordelt pA de enke1t matr. nr., d.v.s. udgifterne dl fælles eI-forbmg. ren- og vedligeholdeise af frllesaxea3er og P-p!edsar, intern admhilstraiion. ogregnskabafiæggeIse m.v.

§6
Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens averste myndighed.

De al bestyrelsen truflie afgerclser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vcdmrer1 indbringes forgeneralforsamlingen.

Beslutzingr på gener1forsam]ingen træffes ved simpeh flertal.

Til beslutnibga om væsentlig forandring af fælles besteoddele og filbthzr eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dög at 2/3 af de stenimeberettigede efterforde1ingst1 stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget eller denne regel her opnåettilslubilog fra mhidst 2/3 af de fremmødte, afholdes uy gcncxalforsamling inden 14 dage, og på denne måde kan forslaget — uanset aniWiet 8ffremJned(e — vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer el’ler fordcflngstal.

DIflS( Advokater
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§7

Hvertt i første halvdel af april måned afholdes ordinær generali’orsamling i Høje Taaszmp Kommune. Dagsor1enen for denne skal mindst omfatte felgende punkter

1. Valg aldirigent ogrefennt
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse afårsregnskab med påtegning af revisor
i Godkendelse at’ budget og ti conto opkrævninger
4. Udpegning f ±edkmmer til bestyrelsen

-5. Valg afrevisor
6, Forslag fra medlemmer
1. Evt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandlng al et angivet emne bcgæres af mindst i al foreningens medlemmer, eller når en tidligeregeneralformling har besluttet det.

§8

Genea]foxsawlinger indkaldes skriftligt af formanden for bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel oghøjst g v&sel.

Indkaldélsen skal angive tid qgjor generalforsamlingen samt dagsrdenen. Regnskab for detforløbne år og budget for det f2lgende år, samt forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skalvedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§9

-‘ Ethvert medlem har rat til at 11 et angivet emne behandlet sif genen1formlingen. Begæring om atB et emne behandlet al den ordinære generalforsamling ud være indgivet dl bestyrelsen senest den1. februar.
—

Stemmereten udøves at hvert medlem: betyrclse der afgiver deres stemmer samlet.

§10

I en al bestyrelsen autoriseret protokol optages en kog beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen.

Beretningen tmdcrsbives al dirigenterne og fonnanden for bestyrelsen. Referatet udsendes til medlemmeme senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

INTER-LEX Advokater
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§ 11
Bestyrelsen

Bestyrelsen udpeges på generalkrsamlingen. Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer. Der etableres 4 ejerforeninger indenfor Gnmdejerforeningens område, og hva af disse har ret til at udpege 2medlemmer til bestyrelsen. Herudover bar Bøje Tassirup Kommune ret Ii! at tilpege I medlem tilbestyrelsen.

Vaigbare som fonnand og medlem af bestyrelsen saml sappleaner er kun medlemmer at bestyrelseme i tndejedoreningens 4 UWdIeInSfOrCDhIg€T.

Hvert år afgår bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på frrs&ommende møde efter den ordinære generalforsamling,herunder vælger bestyrelsen lbrmand, næstlbrmand og sekretær.

Ved en forretaingsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

12

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens daglige anliggender.

Det påhviler bestyrelsen at sarge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles udgifter,tegning af sædvanligt forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fomyelser i det omfang, sMänncforanstaltninger efter ejendommens karakter mi anses for pEaævede.

Bestyrelsen foranlediger, at der føresforsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne alboldteudgifter og oppebåme indtægter, hetunder de ejerne aficrævede bidrag til fælles udgifter.

§13

Q Bestyrelsesmøde indkaldes at formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. sâ ofte anledning findes atforeligge. Indkaldelse skal ske med mindst & dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fowianden og mindst fin andre medlemmer er tilstede, idetder dog altid skal være mindst een reptæsentant for hvr medlemsejerforening tilstede1 for at beslutninger kan ùætlès på bestyreisesmødet. Udebliver repræsentanter fra en ejerforening fra 2$ hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan der på det 3. bestyrelsesmøde træffes beslutninger .uden at repræsentanter for den pågældende ejerforening er tilstede.

Beslutninger træffes ved flertal. Såfremt der ved en afstemning er stemmdigbed er formandensstemme nfgBrendc.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningenunderskrives at de bestyrelsesmedlemmer, det har deltaget i mødet.

D15tRLEX Advokater
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§ 14
Tepiingsnt

Forenüigen faipligtiges ved underskrift af bestyrelsesfonnanden og et andet bstyrels&tedlem iforening, eller af en al’ bestyrelsen antaget administrator i henhold til nærmere aftalt ibidmagt herom.

§ 15
Revision

Foreningens regnskab revideres al’ en revisor, der skal vælges al’ generalforsamlingen. Når det er begtes al’ mindst to affcxcinens medlemmer skai revisor være statsautoriseret eller registreret

Revisor afgår hvert Ar. Genvalg kan finde stei

• §16
Vedligeheldelse

Det fastsættes, at den fælles udvtndige ret- og vedligeholdelse al samtlige fællesarealer, stier og.pladsefindezdor insflr. 12 e, Høje Tantup by. Høje Taastrup, og de ejendomme der udstykbshest, samt for den del al’ matr. nr. fl BZ, Høje Tanlrup by, Høje Tsastup. der er beliggende indenfor området far næn’ærende bebyggelse. forestås al’ og for regning gnandejerfbrilngen.

Der er Ues ehnåiere til bclysilng m.v. på frileserealer. Porbnsget herfor afiegnes via foreningen.

Ren- og vedligeholdelse al’ bygninger og arealer hvortil bwgsctten alene tilkommer de enkelte ejeepMwiluejendomsejeren.

• Tinglysning

Nærværende vedtægler begæres tinglyst på ejetdonuäen matr.nr. 12 e Høje Taasflp by, Høje Taasirup.

§18
Vind ogvarme

•GrundejerforeSg kan efter aftale med medlerns±breningeme fQrCSt forsyning med vand og vantetil bebyggelsen ftdenfor lokalpWiomride 2.19.5.

NTER’LWC Mvobter
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§19
Wcevæn

Bestyrelsen kan ansætte en vicevært og/eller en vanneùiester til at varetage de i § 16 og § IB nævnteopgaver.

Vjeeværtlhnktionen aflønnes på markecisvilkår.

§ 20
Vedtægtsændringer

Ændringer af de i nærværende vedtægter indeholdende bestemmelser, bortset fra de ændringer, somolier retsordenens &mindelige regler kræver enighed, henmder en vedtagejse om opløsning ni’ foreningen, - kan kun ske med 2/3-dels flertal som angivet i § 6, stk. 4.

§ Z1
Påble

Påwieberettiget i henhold til nærværende vedtægter er forecingen ved duaes bestyrelse og enhverejendomsejer.

Århus,den ‘iD/Ç5 -2005

Som ejer afmatr.nr. 12 e, Høje Taasimp by, Høje Taastmp,
i’. Essex Park Taasfrup AfS

iftens ægthed, underskiivercns myndighed samt dateringens ügiigbed:
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Navn:
Stilling: CPflt%* Dtaj&%
Bopæl:
Personf dmm&idedaot9

tkLL\

Poul Sieffauca

Til vitterlighed om

Navn: -

Stilling:
Bopæl:
Person! ig



... . ..,

Side: a• . t

* •

* * ‘ Retten i Taattnp
* *** *,* Tinglysningsafaeljngen

P&tening pâ Byrde.
Vedsarende u{atr.nr. 12 E, Bzje Taastrup By, Haje TeastrupDaybcgsdato; 27.06.2005
Dagboganr. : 18353

AEvist fra dnabogen den 27.36.2005
Tilbagekaldt at anmelder (adv. Peter Juul)

Retten i 2’aaatrup den 27.06.2005

INTEFi’ LEX Advokater4
ADVOKPÇFHUSET

til
Strandvejen a* aiooAtS 0

11L57343434 F8f87343400

Begæres Indført I tingboçen.
Dokumentet beslåraf 5 sider.

Mis, den

INTEFA$4j,.4dvokater
AD’JOI*LT41&f

Strendvejen 94 6100 Århus C
flt87M3434 . Fnfl343400
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Side, 9• . *

* . *å*

• * * Retten i Taastrup )Jct.nr.,• *** •** Tinglyeningsafdelingen Z 621

iteqnjng på byzde
Vedrørende matr.nr, 12 S, Høje Taastnip By, Ifeje Taetrup
Ejendomejer: Essex Park Daastnsp A/S
Lyst første gane den; 05.07.2005 under nr. 19249
Senest ændret den 05.07.2005 under nr. 19249

Udskrift fra Erhverys- og sels)absstyreien forevist.
l,yst med frist til 01.11.2005 til koimnunens aamtykke i h.t. planiovens
5 42. - -

Dokuuentet vil blive slettet ved fristens ui3lrb, radndndre det
forinden er modtaget til endelig lysEing. Hvis dokumentet Blettes vil
tlngly9ningsafgiften være tabt.
Aurn:
A) Diverse aerv-itutter lyet setest 10.04 .2003
‘B) 49.000.000 kr. iflg. ejerpantebrev

Retten i Taastnzp den 06.07.2005

Lilian‘Peroen


