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1. Navn og område 

 

1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Kronløbsøen, beliggende [adresse], 2150 

Nordhavn, Københavns Kommune (”Ejerforeningen”). 

1.2 Ejerforeningens område omfatter den ved opfyldning af en del af Kronløbsbassinet 

etablerede kunstige ø, ejendommen [matr.nr.] Frihavnskvarteret, København belig‐

gende [adresse], 2150 Nordhavn. 

1.3 I forbindelse med etableringen af den kunstige ø er [matr.nr.] Frihavnskvarteret, Kø‐

benhavn registreret i Matrikelregistret samt Tingbogen med selvstændigt matrikel‐

nummer. 

 

2. Hjemsted og værneting 

2.1 Ejerforeningens hjemsted er Københavns Kommune. 

2.2 Ejerforeningens værneting er Københavns retskreds for alle tvister i ejerlejlighedsan‐

liggender, såvel mellem medlemmerne indbyrdes som mellem Ejerforeningen og 

medlemmerne. Ejerforeningen er, ved dennes formand, som sådan rette procespart 

for alle fælles rettigheder og forpligtelser i Ejerforeningens anliggender. 

 

3. Formål 

3.1 Ejerforeningens formål er at stille udvendige fællesarealer på terræn på Kronløbsøen 

til rådighed for Grundejerforeningen Århusgadekvarteret (”Grundejerforeningen”) 

samt at administrere den ejendom, der er under opførelse på [matr.nr.] Frihavns‐

kvarteret, København (”Ejendommen”), herunder at varetage medlemmernes fælles 

anliggender, rettigheder og forpligtelser. 

3.2 Når Ejendommen er opført, vil den blive opdelt i [  ] ejerlejligheder, hvis ejere alle er 

medlemmer af Ejerforeningen. Der vil på Ejendommen blive opført et parkeringsan‐

læg i fire etager (‐1, ‐2, ‐3 og ‐4) under den øvrige bebyggelse. Parkeringsanlægget vil 

blive opdelt i to ejerlejligheder. Ejerlejlighed nr. [X], der ejes af Kronløbsøen Projekt 

P/S, CVR‐nr. 37 78 11 26 eller den til hvem ejendomsretten måtte være overdraget, 

omfatter del af  etage ‐1 af parkeringsanlægget. Ejerlejlighed nr. [Y], der ejes af Ud‐

viklingsselskabet By & Havn I/S, CVR‐nr. 30 82 37 02 (”By & Havn”) eller den til hvem 

ejendomsretten måtte være overdraget, omfatter etagerne ‐2, ‐3, og ‐4 af parke‐

ringsanlægget. Kronløbsøen Projekt P/S og By & Havn er berettiget til – sammen eller 

alene ‐ at etablere et parkeringslaug omfattende den pågældendes ejerlejlighed i 

parkeringsanlægget eller begge ejerlejligheder, og til at overdrage den eller de på‐

gældende ejerlejligheder til parkeringslauget. De to ejerlejligheder, der benyttes til 

parkeringsanlæg, benævnes i disse vedtægter ”Parkeringslejlighederne”. Lejlighed 

234 og 236 benævnes ”Erhvervslejlighederne”, resten af ejerlejlighederne således 
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udgør beboelse og benævnes ”Beboelseslejlighederne”, mens disse tilsammen be‐

nævnes ”Beboelses‐ og erhvervslejlighederne”.      

3.3 Ejerforeningen er således blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse 

med vedtægterne at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at deltage i for‐

eninger eller laug på Aarhusgadekvarterets område (herunder eksempelvis deltagelse 

i Foreningen Centralt Affaldssug Nordhavn, jf. bilag 3.3), at tegne sædvanlige forsik‐

ringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne 

foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge 

for, at ro og orden opretholdes i Ejendommen. 

 

4. Medlemskreds 

4.1 Som medlemmer af Ejerforeningen kan kun optages ejere af ejerlejlighederne i Ejen‐

dommen. Er der flere ejere af en ejerlejlighed i Ejendommen, er samtlige ejere med‐

lemmer af foreningen, dog således at ejerne af ejerlejligheden tilsammen kun har én 

stemme på generalforsamlingerne, jf. pkt. 10.1 nedenfor, og i alle andre forhold be‐

handles som én ejer.  

4.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers 

skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den på‐

gældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder med‐

lemskabet dog på overtagelsesdagen. 

Det nye medlem kan først udøve sin stemmeret, når Ejerforeningen har modtaget 

behørig dokumenteret skriftlig underretning om ejerskiftet. 

4.3 Det tidligere medlems medlemskab ophører samtidig med det nye medlems indtræ‐

den, men det tidligere medlems forpligtelser over for Ejerforeningen ophører først, 

når det nye medlems skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsan‐

mærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er op‐

fyldt og betalt. 

4.4 Det til enhver tid værende medlem indtræder i det tidligere medlems rettigheder og 

forpligtelser over for Ejerforeningen og hæfter således blandt andet for det tidligere 

medlems restancer til Ejerforeningen af enhver art og til enhver tid. 

4.5 Såfremt der etableres husbåde til beboelse med adgang til/fra Kronløbsøen, optages 

disse i Ejerforeningen på lige fod med ejere af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne og 

med et fastsat fordelingstal på 100 m² pr. liggeplads og med hæftelse som anført i 

pkt. 6 nedenfor. 

 

5. Grundejerforeningen 

5.1 I henhold til vedtægterne for Grundejerforeningen, er Ejerforeningen pligtig at være 

medlem af Grundejerforeningen. Grundejerforeningen forestår blandt andet drift, 
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renholdelse, snerydning, vedligeholdelse samt fornyelse af de under Grundejerfor‐

eningen hørende fælles arealer, fælles anlæg og udstyr samt fælles indretninger in‐

den for Grundejerforeningens område. Ejerforeningen er endvidere pligtigt medlem 

af Foreningen Centralt Affaldssug Nordhavn, jf. bilag 3.3. 

5.2 Hvad angår fællesarealer og frirum på Ejendommens terræn, , overgår forpligtelserne 

i henhold til pkt. 5.1 vedrørende de på bilag 5.2 markerede arealer til Grundejerfor‐

eningen, når arealerne er etableret. 

5.3 Bestyrelsen i Ejerforeningen varetager på medlemmernes vegne Ejerforeningens 

interesser i Grundejerforeningen. Bestyrelsen er forpligtet til at deltage i generalfor‐

samlingerne i Grundejerforeningen med det nødvendige antal personer eller med 

fuldmagter, således at Ejerforeningen er tegningsberettiget på generalforsamlingen. 

5.4 Bestyrelsen er pligtig at forelægge alle væsentlige forhold i Grundejerforeningen til 

afstemning på en generalforsamling i Ejerforeningen forud for deltagelse i behandlin‐

gen eller afstemningen om forholdet i Grundejerforeningen. Med væsentlige forhold 

forstås forhold, der væsentligt påvirker det enkelte medlem i økonomisk sammen‐

hæng eller på væsentlig måde indskrænker det enkelte medlems rådighed eller 

brugsret over dennes ejerlejlighed. 

5.5 Medlemmerne er forpligtet til at acceptere, at Grundejerforeningen har primær pan‐

teret, dog med respekt af servitut om betalingsforpligtelse til By & Havn i forbindelse 

med metrobyggeri i henhold til disse vedtægters pkt. 28. 

 

6. Hæftelsesforhold og fordelingstal 

6.1 Ejerforeningen hæfter med hele sin formue for Ejerforeningens forpligtelser. Med‐

lemmerne hæfter subsidiært, personligt og pro rata for Ejerforeningens forpligtelser 

over for tredjemand, dog således at de til enhver tid værende ejere af Beboelseslej‐

lighederne hæfter solidarisk for Ejerforeningens forpligtelser over for Foreningen 

Centralt Affaldssug Nordhavn. 

6.2 Medlemmerne af Ejerforeningen er berettiget og forpligtet over for Ejerforeningen i 

forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. 

6.3 Der fastsættes i øvrigt fordelingstal for Beboelses‐ og erhvervslejlighedernes lejlighe‐

der, således, at hver tinglyst m2 beboelsesareal eller erhvervsareal udløser et forde‐

lingstal på 1. Parkeringslejlighederne har fordelingstal 0 og bidrager således alene til 

dækning af Ejerforeningens udgifter, i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af disse 

vedtægter. I det interne forhold hæfter Beboelses‐ og erhvervslejlighederne (hen‐

holdsvis Beboelseslejlighederne for så vidt angår udgifter, som alene påhviler disse, 

jf. pkt. 18.9) pro rata i forhold til deres fordelingstal. For de fællesudgifter, der alene 

påhviler Beboelses‐ og erhvervslejlighederne, hæfter Beboelses‐ og erhvervslejlighe‐

derne solidarisk over for Parkeringslejlighederne. 
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7. Generalforsamling 

7.1 Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

7.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen konkret 

og individuelt vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringel‐

se for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørel‐

se, såfremt begæringen fremsættes senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det 

pågældende medlem, jf. pkt. 9.1. 

7.3 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har 

ethvert medlem, dennes ægtefælle/samlever eller dennes myndige husstandsmed‐

lemmer. De(n) adgangsberettigede har ret til at lade sig ledsage af en professionel el‐

ler personlig rådgiver. Administrator, Ejerforeningens advokat og revisor samt perso‐

ner, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet 

på generalforsamlingen. 

7.4 Ejerforeningens generalforsamlinger afholdes i Ejerforeningens hjemstedskommune.  

7.5 Ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden 

udgangen af maj måned. 

7.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med på‐

tegning af revisor. 

4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til valg af administrator. 

9. Behandling af indkomne forslag. 

10. Eventuelt. 

7.7 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig. 

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 

behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 

7.8 Der udarbejdes referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet under‐

skrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og en kopi heraf udsendes sna‐

rest muligt til medlemmerne. 
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8. Indkaldelser til generalforsamling mv. 

8.1 Indkaldelse af medlemmer til Ejerforeningens ordinære generalforsamling skal ske 

skriftligt af bestyrelsen eller administrator og med et varsel på mindst fire uger. Ind‐

kaldelse skal ske pr. e‐mail til den af medlemmet oplyste e‐mailadresse. Medlemmet 

er forpligtet til at oplyse sin e‐mailadresse til Ejerforeningen. Ansvaret for at oplyse e‐

mailadresse og at den oplyste adresse er korrekt og til en hver tid opdateret, er med‐

lemmets. Når medlemmet har oplyst en e‐mailadresse, hvortil indkaldelse og andre 

skrivelser fra bestyrelsen kan ske, kan medlemmet ikke senere nægte at have modta‐

get en indkaldelse, som er sendt rettidigt til ham pr. e‐mail. 

8.2 Indkaldelsen skal som minimum angive tid og sted for generalforsamlingen samt 

dagsorden. 

8.3 Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt 

forslag til budget for det indeværende år. 

Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlin‐

gen. 

8.4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. 

Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være 

fremsat skriftligt til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingen. Be‐

styrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal 

forslaget eftersendes. 

 

9. Ekstraordinær generalforsamling 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning der‐

til, når det til behandling af et givent emne begæres af mindst 1/4 af Ejerforeningens 

medlemmer efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, når en tidligere general‐

forsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en 

bestyrelses afgørelse indbragt for generalforsamlingen, jf. pkt. 7.2 eller når admini‐

strator forlanger dette. 

9.2 Uanset det i pkt. 9.1 anførte afholdes ekstraordinær generalforsamling tidligst, når 

alle ejerlejligheder er ibrugtaget (helt eller delvist), jf. pkt. 11.1. 

9.3 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af 

bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst to uger. 

9.4 Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt kan indkaldelse til en ekstraordinær gene‐

ralforsamling ske med et forkortet varsel, dog senest otte dage før afholdelsen. 

9.5 Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den eks‐

traordinære generalforsamling. Medlemmerne har ikke ret til at forlange et givent 

emne behandlet på en allerede indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrel‐
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sen kan dog beslutte at optage og behandle et givent emne bragt i forslag af et med‐

lem på den allerede indkaldte generalforsamling. I så fald eftersender bestyrelsen 

forslaget til medlemmerne. 

 

10. Stemmeret, flertal mv. 

10.1 Samtlige Ejerforeningens lovlige medlemmer, jf. pkt. 4, har stemmeret på generalfor‐

samlingen. Hvis der er flere ejere af én ejerlejlighed, har disse dog tilsammen kun én 

stemme på generalforsamlingerne. 

Stemmeretten kan på medlemmets vegne udøves af et medlems ægtefælle eller af 

en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. 

10.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal, 

jf. pkt. 6.2. 

10.3 Til beslutninger om ændring af vedtægterne, om væsentlige forandringer, forbedrin‐

ger eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige 

dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne såvel efter fordelingstal som 

efter antal af stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsam‐

lingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget såvel ef‐

ter fordelingstal som efter antal af stemmeberettigede medlemmer. 

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter 

antal af stemmeberettigede medlemmer, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til 

ny generalforsamling, der skal afholdes inden fire uger, og på denne kan forslaget ‐ 

uanset antallet af fremmødte ‐ vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter 

fordelingstal som efter antal af stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt udstedt til 

at blive anvendt på den første generalforsamling gælder kun til den anden general‐

forsamling såfremt der i fuldmagten specifikt er taget stilling dertil. 

10.4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægternes bestemmelser om omkost‐

ningsfordeling mellem Beboelses‐ og erhvervslejlighederne og Parkeringslejligheder‐

ne, herunder fordelingstallet, eller anden beslutning, som udvider ejerne af Parke‐

ringslejlighedernes forpligtelser, eller om nogen indskrænkning af de beføjelser eller 

rettigheder, som er tillagt ejere eller brugere af Parkeringslejlighederne i henhold til 

disse vedtægter, kræves dog samtykke fra ejerne af Parkeringslejlighederne. 

 

11. Bestyrelsen 

11.1 Indtil afholdelsen af den  første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling ef‐

ter det tidspunkt, hvor alle ejerlejligheder er ibrugtaget (helt eller delvist), består be‐

styrelsen af 3 personer udpeget af Kronløbsøen Projekt P/S. Det ene medlem udpe‐

ges efter aftale med By & Havn. Bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at varetage 

foreningens interesser i forbindelse med overtagelsen af Ejendommen og fællesarea‐
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ler og er herunder  forpligtet  til at vælge en af Kronløbsøen Projekt P/S uafhængig 

professionel  administrator på  en  1  årig  aftale på  almindelige opsigelsesvilkår  til  at 

administrere  foreningen samt en  teknisk  rådgiver  til at deltage ved overtagelsen af 

fællesarealer.  

11.2 Bestyrelsen består, efter at alle ejerlejligheder er ibrugtaget (helt eller delvist), jf. pkt. 

11.1, af op til fem medlemmer. Generalforsamlingen vælger fire medlemmer af be‐

styrelsen, jf. dog pkt. 11.3. Den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. [Y], det 

vil sige By & Havn eller den til hvem ejendomsretten måtte være overdraget, er til 

enhver tid berettiget til at udpege ét bestyrelsesmedlem. Hvis ikke dette sker udgø‐

res bestyrelsen af fire medlemmer. Har ejeren af ejerlejlighed nr. [Y] ikke udpeget et 

medlem af bestyrelsen, kan ejeren af ejerlejlighed nr. [Y] til enhver tid fordre, at be‐

styrelsen – uden afholdelse af generalforsamling – udvides til fem medlemmer med 

et af denne udpeget medlem.  

Desuden vælges to suppleanter. 

11.3 Så længe Kronløbsøen Projekt P/S, eller koncernforbundne selskaber, ejer mere end 

10 % af antallet af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne, er Kronløbsøen Projekt P/S 

berettiget til at udpege ét medlem til bestyrelsen, ligesom Kronløbsøen Projekt P/S 

egenhændigt er berettiget til at udpege bestyrelsens formand blandt bestyrelsens 

medlemmer. Dette medlem kan være en medarbejder eller en repræsentant for 

Kronløbsøen Projekt P/S. 

11.4 Valgbare til bestyrelsen er Ejerforeningens medlemmer og disses nærtstående hus‐

standsmedlemmer. Hvert medlem kan kun opstille en person til bestyrelsen og kun 

en person, der bebor ejerlejligheden. 

11.5 Bestyrelsen og suppleanterne vælges for to år ad gangen. Hvert andet år afgår for‐

manden og næstformanden, dog således at formanden afgår det ene år, og næst‐

formanden det andet år. Halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer og supplean‐

ter afgår hvert andet år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer 

og suppleanter ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. 

11.6 Såfremt formand eller næstformand er på valg, konstituerer bestyrelsen sig på det 

første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges. I så 

fald vælger bestyrelsen af sin midte en formand eller næstformand afhængig af hvil‐

ken post, der er på valg. 

11.7 Såfremt formanden eller næstformanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger 

den øvrige bestyrelse af sin midte en ny formand eller næstformand, der fungerer 

indtil næste generalforsamling. 

11.8 Det påhviler bestyrelsen at lede Ejerforeningen i overensstemmelse med vedtægter‐

ne og generalforsamlingens beslutninger i øvrigt. 

11.9 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførel‐

sen af sit hverv. Såfremt bestyrelsen beslutter at udarbejde forretningsorden skal alle 

siddende medlemmer af bestyrelsen ved underskrift på forretningsordenen tiltræde 
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denne. Ved valg af nye medlemmer af bestyrelsen skal disse nyvalgte medlemmer 

ved første bestyrelsesmøde efter valget ved deres underskrift på forretningsordenen 

tiltræde denne. 

11.10 Bestyrelsen kan af generalforsamlingen bemyndiges til at antage eller afskedige en 

administrator til bistand ved varetagelsen af Ejendommens daglige drift, jf. pkt. 13, 

og bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve honoraret til administrator over Ejerfor‐

eningens driftsbudget. 

11.11 Den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. [ Y ], det vil sige By & Havn eller 

den til hvem ejendomsretten måtte være overdraget, mulighed for repræsentation i 

Ejerforeningens bestyrelse nævnt ovenfor i pkt. 11.2 kan ikke ændres uden samtykke 

fra den til enhver tid værende ejer af ejerlejlighed nr. [  Y ].  

 

12. Bestyrelsesmøder 

12.1 Bestyrelsens formand eller, i dennes længerevarende fravær, næstformanden ind‐

kalder til bestyrelsesmøde så ofte, der findes anledning hertil, samt når et medlem af 

bestyrelsen begærer dette. 

12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 

mindst 2 medlemmer af bestyrelsen er til stede. 

12.3 Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmefler‐

hed efter antal af deltagende medlemmer af bestyrelsen. Formandens stemme er af‐

gørende ved stemmelighed. Næstformandens stemme er afgørende ved stemmelig‐

hed, såfremt formanden er fraværende. 

12.4 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en 

person som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, 

kan have særinteresser i sagens afgørelse. 

12.5 Der udarbejdes referat af forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Referatet underskri‐

ves af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Fraværende bestyrelsesmedlemmer skal ef‐

terfølgende gennemgå og underskrive referatet samt tilføje "fraværende" ud for sin 

underskrift. 

 

13. Administration 

13.1 Bestyrelsen antager en kvalificeret administrator i henhold til bemyndigelsen afgivet 

på den ordinære generalforsamling. 

13.2 Bestyrelsen meddeler administrator fuldmagt til at handle på Ejerforeningens vegne i 

alle forhold vedrørende den daglige drift. 

13.3 Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. 
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13.4 Administrators honorar for sædvanlig administration af Ejendommen og øvrige vilkår 

aftales mellem bestyrelsen og administrator.  

13.5 Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt, at bestyrelsen skal antage en administra‐

tor, varetager bestyrelsen Ejendommens administration, og i så fald kan bestyrelsen 

helt eller delvist overlade bogføring, opkrævning af fællesafgifter, varetagelse af løn‐

ningsregnskab og udbetaling af faste periodiske betalinger til et pengeinstitut eller et 

statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. Såfremt bestyrelsen ikke vælger det‐

te, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for boghol‐

deri, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske betalinger. 

13.6 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal Ejerforenin‐

gens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der 

kun skal kunne foretages hævning med underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i 

forening eller af administrator i henhold til fuldmagt. Alle indbetalinger til Ejerfor‐

eningen, være sig fællesafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af 

ejerlejligheder eller andet, skal ske direkte til en sådan konto. 

13.7 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor Ejerfor‐

eningen, Ejerforeningens medlemmer og tredjemand, tegner Ejerforeningen sædvan‐

lig ansvars‐ og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en 

note til årsregnskabet. 

 

14. Tegningsret 

14.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af den fulde bestyrelse eller af et medlem af 

bestyrelsen sammen med formanden eller næstformanden. 

 

15. Årsregnskab 

15.1 Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår i Ejerforeningen 

kan løbe i op til 18 måneder efter stiftelsen. Uanset at regnskabsåret kan løbe i op til 

18 måneder, skal regnskabsåret slutte ved udgangen af et kalenderår. 

15.2 Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse, og 

påtegnes af revisor. 

 

16. Revision 

16.1 Ejerforeningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlin‐

gen. 

Når det begæres af mindst halvdelen af Ejerforeningens medlemmer efter fordelings‐

tal eller efter antal af stemmeberettigede medlemmer, skal revisor være statsautori‐

seret. 
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16.2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 

16.3 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. 

16.4 Bestyrelsen skal føre en revisionsprotokol. 

I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvor‐

vidt revisor finder forretningsgangen betryggende. 

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. Fravæ‐

rende bestyrelsesmedlemmer skal ved førstkommende lejlighed ved deres under‐

skrift bekræfte at have gjort sig bekendt med indførslen. 

 

17. Kapitalforhold 

17.1 Ejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, 

men i økonomisk henseende alene opkræve de nødvendige bidrag til at bestride Ejer‐

foreningens udgifter. 

17.2 Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til be‐

stemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalfor‐

samlingen vedtages, at Ejerforeningen optager lån. Såfremt det foreslås, at Ejerfor‐

eningen skal optage lån, skal medlemmernes eventuelle personlige hæftelse angives i 

forslaget. 

17.3 Ejerforeningens kontante midler skal være anbragt i bank eller sparekasse i Ejerfor‐

eningens navn, dog skal det være administrator ‐ eller bestyrelsen, såfremt admini‐

strator ikke er valgt ‐ tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nød‐

vendig for den daglige drift. 

 

18. Vedligeholdelse, drift og medlemsbidrag 

18.1 Det er hensigten, at udgifterne forbundet med drift og vedligeholdelse af Parkerings‐

lejlighederne holdes adskilt fra driften af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne. Hoved‐

forsyninger for kloak, fjernvarme, vand, el, IT m.v. til Parkeringslejlighederne er hvor 

muligt etableret separat fra forsyningerne til Beboelses‐ og erhvervslejlighederne.  

Alle driftsudgifter, der alene vedrører Parkeringslejlighederne, afholdes af de til en‐

hver tid værende ejere af Parkeringslejlighederne, se pkt. 18.2. 

Alle andre driftsudgifter er fælles og afholdes som fælles udgifter i henhold til det 

fastlagte fordelingstal.  
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I det omfang, der ikke særskilt er taget stilling til en udgiftstype i nærværende ved‐

tægter, skal udgiften deles i henhold til det fastlagte fordelingstal mellem Parkerings‐

lejlighederne og Beboelses‐ og erhvervslejlighederne. 

For så vidt angår fordeling af skatter gælder følgende: 

Såfremt der til en af Parkeringslejlighederne eller Beboelses‐ og erhvervslejligheder‐

ne tildeles fritagelse helt eller delvist for betaling af enten grundskyld eller dæknings‐

afgift, så skal fritagelsen tilfalde denne eksklusivt, og besparelsen skal tildeles pågæl‐

dende i sin helhed. Såfremt fritagelsen af administrative årsager af enten SKAT eller 

Københavns Kommune fordeles imellem parterne i henhold til tinglyste fordelingstal 

eller andre fordelinger, skal der af parterne indbyrdes ske refusion. 

18.2 Alle udgifter, der kan betegnes som sædvanlige udgifter for driften af et parkerings‐

anlæg, betales 100 % af Parkeringslejlighederne. Som eksempel på sådanne driftsud‐

gifter kan nævnes belysning, almindelig fejning og snerydning til og fra parkeringsan‐

lægget, renholdelse, renholdelse af adgangstrapper og elevatorer der alene betjener 

parkeringsanlægget, særskilte forsikringer, personale etc.  

Parkeringslejlighederne skal betale halvdelen af den del af forsikringspræmien for 

Ejendommen, der kan henføres til parkeringsanlægget, uanset at Parkeringslejlighe‐

dernes fordelingstal er 0. 

18.3 Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af alle Beboelses‐ og erhvervslejligheder på‐

hviler de enkelte ejere og omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men 

også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, indvendige døre, egne dørlåse 

og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder nagelfaste skabe og  udstyr m.v. i bl.a. køk‐

kener og badeværelse, el‐ledninger, el‐kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, brugs‐

vandrør, gulvvarmerør, ventilationskanaler, brugsvands‐ og varmemålere, og afløbs‐

rør, alt frem til de lodrette hovedstrenge i installationsskaktene. Vedligeholdelses‐ og 

fornyelsesforpligtelsen omfatter endvidere fornøden fornyelse af de til ejerlejlighe‐

den hørende vindues‐, dør‐, og eventuelle skydedørsrammer indvendigt (inkl. greb, 

hængsler og beslag), tilhørende termoruder samt løbende renholdelse af disse ind‐ 

som udvendigt.  

 

De enkelte ejere er pligtige til at give adgang for Ejerforeningens vedligehold, forny‐

else og lovpligtige serviceeftersyn afledt af pkt. 18.6. 

18.4 For Parkeringslejlighederne omfatter indvendig vedligeholdelse følgende: vedligehol‐

delse og fornyelse af sprinkleranlæg, brandalarm, belysning, ventilationsanlæg, 

bomme, afstribning, beklædninger, maling og øvrige overfladebehandlinger, ventila‐

tionsskakte, trapperum, skilte, øvrigt udstyr og installationer mv. i det omfang de 

alene benyttes af Parkeringslejlighederne, samt tekniske installationer til betje‐

ning/drift af parkeringsanlægget, som er installeret af ejerne af Parkeringslejlighe‐

derne i teknikskakter/‐rum beliggende i Beboelses‐ og erhvervslejlighederne, jfr. pkt. 

21.1. 
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18.5 For så vidt angår Beboelses‐ og erhvervsejerlejlighederne er det enkelte medlem 

endvidere forpligtet til at vedligeholde og forny andre lokaler eller områder, som er 

knyttet til ejerlejligheden såsom have‐/gårdarealer, altaner, tagterrasser og lignende, 

jf. dog pkt. 19 for så vidt angår plantekummer. For så vidt angår sådanne lokaler og 

områder i Ejendommen omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af 

indvendige flader mod brugsretsarealet samt gulv, men eksklusive underliggende 

strøer, opklodsninger og tagpap/membraner samt i øvrigt altankonstruktioner, værn 

og havemure. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdel‐

sen af sådanne områder. 

18.6 Ejerforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse og fornyelse, her‐

under af overfladearealer, kantzoner, frirum inkl. adgangsarealer, inventar, belæg‐

ninger, beplantning mv., centralt vandingsanlæg, jf. pkt. 19, arealer til cykelparkering, 

elevatorer, trapper og trappeopgange (dog ikke trapper, der alene betjener parke‐

ringsanlægget), membran over øvre kælder gennemføringer og beskyttelsesbeton, 

membran i taget, bygninger, bolværker, murværk, vægge, facader inkl. glasparti‐

er/beklædninger, kælderhalse og vindues‐, dør‐ og eventuelle skydedørsrammer, al‐

tankonstruktioner, havemure mod de i pkt. 20.2 nævnte ejerlejligheder, teknikskak‐

ter/‐rum beliggende i den eller de Beboelses‐ og erhvervslejligheder, der er beliggen‐

de ovenpå etage ‐1, herunder alle lodrette hovedføringer til og med afspærringsven‐

tiler og eventuelle brandspjæld, dog ikke de i pkt. 21.1 nævnte, fælleslokale inkl. alle 

tilhørende installationer og nagelfaste møbler og udstyr samt affaldsrum. Det anførte 

gælder ikke, såfremt de pågældende forhold henhører under Grundejerforeningen, 

jf. pkt. 5 ovenfor. 

For rum i etage ‐1 og ‐2 som alene betjener Beboelses‐ og erhvervslejlighederne her‐

under varmecentral, teknikrum, affaldsrum, fælleslokaler, cykelparkering og de‐

potrum inkl. alle tilhørende installationer afholder Ejerforeningen alle omkostninger 

til drift, vedligehold og fornyelse. 

Halvdelen af omkostningerne til vedligeholdelse og fornyelse af alle bærende kon‐

struktioner vedrørende parkeringsanlægget under Kronløbsøen, herunder u kælder‐

ydervægge (herunder membraner, isolering og betonforplade), dæk over etage ‐1 

ekskl. membraner, dæk over etage ‐2, ‐3 og ‐4 ekskl. overfladebehandlinger, bund‐

pladen i etage ‐4 (ekskl. overfladebehandling), betonvægge omkring trappekerner og 

ramper, søjler og fundamenter samt opdriftsanker betales af Parkeringslejlighederne. 

Beboelses‐ og erhvervslejlighederne samt Parkeringslejlighederne er i fællesskab for‐

pligtet til at forestå denne vedligeholdelse og fornyelse. 

Såfremt der efter accept fra ejerne af Parkeringslejlighederne er etableret rum i Par‐

keringslejlighederne, der betjener Beboelses‐ og erhvervsejerlejlighederne, herunder 

cykelparkering, depotrum, teknikerrum mv., afholder Ejerforeningen alle omkostnin‐

ger forbundet med disse rums renhold, vedligehold og fornyelse, ligesom Ejerfor‐

eningen kompenserer ejerne af Parkeringslejlighederne for eventuelle gener som føl‐

ge af brugen af disse rum, herunder ekstra slitage, vedligehold og renhold på Parke‐

ringslejlighedernes arealer. Tilsvarende skal ejerne af Parkeringslejlighederne forestå 
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renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af teknikrum inden for Beboelses‐ og er‐

hvervslejlighederne, som alene betjener Parkeringslejlighederne. 

Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en af bestyrelsen udarbejdet 

og generalforsamlingen godkendt vedligeholdelsesplan.  

Udgifterne hertil er fælles udgifter, der afholdes i henhold til det fastlagte fordelings‐

tal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.  

Ejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde og modernisere Ejendommen, således 

at bebyggelsen og fællesarealer til enhver tid fremstår vel vedligeholdt. Nærværende 

pkt. 18.6 kan ikke ændres uden de til enhver tid værende ejere af Parkeringslejlighe‐

dernes samtykke. 

18.7 Ejerne af Parkeringslejlighederne foretager forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse af 

hovedforsyninger for kloak, vand, el, IT m.v. til Parkeringslejlighederne. 

18.8 Ejerforeningen foretager forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse af fælles forsynings‐

ledninger og fællesinstallationer, medmindre de pågældende ledninger og installati‐

oner alene tjener til brug for Parkeringslejlighederne. Ejerforeningen betaler for ud‐

bedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens 

vedligeholdelses‐ og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal 

der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang. 

18.9 Bestyrelsen udarbejder hvert år et driftsbudget, der viser Ejerforeningens forventede 

udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Ejerforeningens 

udgifter skal omfatte bidrag til Grundejerforeningen og betalinger til By & Havn i for‐

bindelse med metrobyggeri, jf. pkt. 18.10 nedenfor, i det omfang By & Havn ikke op‐

kræver disse direkte hos medlemmerne. 

 

Budgettet skal indeholde en selvstændig post, som vedrører Ejerforeningens forven‐

tede udgifter til vedligeholdelse og fornyelse af kælderens bærende konstruktioner 

jf. pkt. 18.6, 3. afsnit. 

Til dækning af Ejerforeningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejer‐

lejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af besty‐

relsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsam‐

ling godkendte driftsbudget, der skal indeholde en specifikation af de udgiftsposter, 

som dækkes af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne henholdsvis alene af Beboelses‐

lejlighederne. Erhvervslejligheder bidrager således ikke til udgifter, som alene vedrø‐

rende Beboelseslejlighederne, hvilket på tidspunktet for Ejerforeningen stiftelse ud‐

gør følgende:   

a. Løbende udgifter til skraldesugeanlæg 

b. Fællesrum – ejendomsskatter 

c. Fælles vandforbrug – rengøring af trappeopgange mv. 

d. Fællesrum – rottebekæmpelse 
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e. Renovationsafgift 

f. Omkostninger til storskrald 

g. Serviceaftale – røgudluftningslemme i trapperum og i facader 

h. Serviceaftale – ventilationsanlæg 

i. GSM‐moduler på ventilationsanlæg 

j. Serviceaftale – ABA‐anlæg 

k. Serviceaftale – ATA‐anlæg i trappe A  

l. Serviceaftale – ATA‐anlæg i trappe C 

m. Serviceaftale – elevatorservice 

n. Serviceaftale – faldprøver 

o. Serviceaftale – skraldesug  

p. Serviceaftale – rengøring af trappearealer, reposer, elevatorer mv. 

q. Serviceaftale – vinduespolering, fællesarealer 

r. Serviceaftale – måtter 

s. Serviceaftale – solceller 

t. Fællesrum – vedligehold, overflader, inventar, hårde hvidevarer m.v. 

u. Fællesrum – TV‐pakke, bredbånd mv. 

v. Fællesrum – el, vand, varme mv. 

18.10 Hvert medlem af Ejerforeningen er pligtig til at betale en ydelse til By & Havn som 

følge af åbningen for offentligheden af metrostationerne på hhv. Nordhavn Plads og 

Orientkaj, der fremgår af den servitut, der er tinglyst på hver af ejerlejlighederne om‐

fattet af Ejerforeningen, og som er nævnt nedenfor i pkt. 28.1. I det omfang By & 

Havn ikke opkræver disse direkte hos medlemmerne opkræver Ejerforeningen af 

administrative hensyn betalingerne til By & Havn hos medlemmerne af Ejerforenin‐

gen og sørger samlet for, at der sker rettidig betaling til By & Havn. Opkrævningen af 

denne ydelse til By & Havn hos medlemmerne af Ejerforeningen sker via den i pkt. 

18.9 nævnte årsydelse.  

18.11 Den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud efter bestyrelsens nærme‐

re bestemmelser herom. 

18.12 I 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 sam‐

let overstige 25 % af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret 

på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget. 
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18.13 Vandforsyningen til Parkeringslejlighederne drives, vedligeholdes og fornys samt 

påhviler ejerne af Parkeringslejlighederne. 

18.14 Varme‐ og brugsvandsforsyningen, herunder centralvarmeanlægget m.v., til Beboel‐

ses‐ og erhvervslejlighederne drives, vedligeholdes og fornys samt påhviler ejerne af 

Beboelses‐ og erhvervslejlighederne for fælles regning. Hvert medlem indbetaler a 

conto et af administrator ‐ eller af bestyrelsen, såfremt administrator ikke er valgt ‐ 

fastsat beløb til dækning af det pågældende medlems andel af udgifterne. Udgifterne 

fordeles og afregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen.  

18.15 Efter godkendelse af årsregnskab på generalforsamlingen skal det ethvert medlem 

eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til Ejerforeningen senest fire uger efter 

skriftligt påkrav herom. 

18.16 Ejerforeningen er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for for sent indbetalte 

restancer samt beregne rente af skyldige beløb med referencerenten med tillæg af 

otte procent p.a. i henhold til reglerne i renteloven. 

 

19. Plantekummer m.v. 

19.1 Ejerforeningen har ejerskab til plantekummerne, der er integreret på Ejerlejligheder‐

nes altaner og tagterrasser. Plantekummerne vandes udenfor vintersæsonen via et 

integreret vandingssystem. Beplantning fra plantekummerne må ikke spises.  Be‐

plantning på altaner, tagflader og tagkanter skal fremstå ensartet. 

19.2 Drift, vedligeholdelse og fornyelse af plantekummerne og vandingssystemet påhviler 

Ejerforeningen, mens den almindelige og løbende pasning og udskiftning af beplant‐

ningen i plantekummerne påhviler den enkelte ejer af Ejerlejlighederne.  Retningslin‐

jer for valg af beplantning mv. kan fastsættes i husorden for Ejerforeningen.   

19.3 De til enhver tid værende ejere af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne respekterer, 

at plantekummerne og vandingssystemet etableres på Ejendommen uanset placerin‐

gen heraf. 

 

20. Altaner, tagterrasser og have‐/gårdarealer – eksklusiv brugsret 

20.1 I det omfang der i naturlig forbindelse med en ejerlejlighed er etableret altan eller 

tagterrasse, hører denne altan eller tagterrasse til den specifikke ejerlejlighed, og det 

er således kun ejeren af denne lejlighed, der har adgang og brugsret dertil. Placering 

og størrelse af de enkelte tagterrasser fremgår af bilag 20.1. 

20.2 Den/de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighed nr. 23, 25, 41,42, 53, 54, 65, 66, 

77, 78, 89, 90, 101, 102, 113, 124, 125, 137, 138, 149, 150, 161, 162, 173, 174, 185, 

186, 197, 208, 234 og 236 har endvidere eksklusiv brugsret til de have‐/gårdarealer, 

der er markeret på bilag 20.1. Den eksklusive brugsret kan alene ændres eller opsiges 

af Ejerforeningen ved beslutning på en generalforsamling med den i pkt. 10.3 fore‐
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skrevne majoritet. Endvidere skal opsigelse eller ændring af de eksklusive brugsret‐

tigheder i henhold til nærværende bestemmelse ske med et varsel på 30 år og mod 

betaling af rimeligt vederlag. Dette vederlag fastsættes som gennemsnittet af to vur‐

deringer foretaget af uafhængige ejendomsmæglere udpeget af Dansk Ejendoms‐

mæglervurdering som forskellen mellem den pågældende ejerlejlighedsværdi på op‐

sigelsestidspunktet henholdsvis (i) med den eksklusive brugsret som fastsat i vedtæg‐

terne og (ii) uden denne eksklusive brugsret eller med den eksklusive brugsrets æn‐

drede indhold. 

20.3 Uanset det i pkt. 20.1 anførte har Ejerforeningen samt dennes rådgivere og hånd‐

værkere adgang til altaner, tagterrasser og have‐/gårdarealer i forbindelse med be‐

sigtigelse, drift, vedligeholdelse og fornyelse af fælles bestanddele, herunder (men 

ikke kun) grønne områder, solcelleanlæg, teknik rum, tagbrønde osv.  

20.4 Renholdelse af altaner, tagterrasser og have‐/gårdarealer påhviler den enkelte ejer‐

lejlighedsejer. Altaner, tagterrasser og have‐/gårdarealer skal stedse fremstå pæne 

og ordentlige. 

20.5 Der må ikke etableres hegn/afskærmning omkring have‐/gårdarealer med eksklusiv 

brugsret ud over de af projektet leverede. 

 

21. Teknikskakter/‐rum 

21.1 Såfremt en del af de til drift og betjening af Parkeringslejlighederne nødvendige tek‐

niske installationer, rørinstallationer m.v. er placeret i teknikskakter/‐rum beliggende 

i Beboelses‐ og erhvervslejlighederne, skal placeringen af de pågældende teknikskak‐

ter/‐rum angives på en tegning, der vedhæftes som bilag 21.1 til disse vedtægter. Til‐

svarende gælder, såfremt en del af de til drift og betjening af Beboelses‐ og erhvervs‐

lejlighederne nødvendige tekniske installationer, rørinstallationer m.v. er placeret i 

teknikskakter/‐rum beliggende i Parkeringslejlighederne. 

21.2 Ejerne af Parkeringslejlighederne har ret til at benytte de markerede teknikskakter/‐

rum til placering og brug af tekniske installationer til betjening/drift af parkeringsan‐

lægget, herunder løbende udskifte og forny disse tekniske installationer, med andre 

og nyere installationer. 

21.3 Såfremt der skal ændres i tekniske installationer, som har eller kan få betydning for 

parkeringsanlægget, kan en sådan ændring dog alene ske efter forudgående samtyk‐

ke fra ejerne af Parkeringslejlighederne. 

21.4 Ejerne af Beboelses‐ og erhvervslejlighederne har tilsvarende ret til at få adgang til at 

benytte de teknikskakter/‐rum, som efter ejerne af Parkeringslejlighedernes skriftlige 

accept er placeret indenfor parkeringsanlægget eller med adgangsveje gennem Par‐

keringslejlighederne.  

21.5 Ejerne af Parkeringslejlighederne har adgang til de på vedlagte tegning markerede 

teknikskakter/rum gennem Beboelses‐ og erhvervslejlighederne, herunder adgang 
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med sådant personel og maskinel, som er nødvendig for at betjene, vedligeholde og 

eventuelt udskifte/forny de tekniske installationer, der er placeret i skakter‐

ne/rummene, jfr. pkt. 21.1. 

21.6 Færdsel og ophold i teknikskakter/‐rum skal i øvrigt ske således, at gener for den 

daglige drift af parkeringsanlægget så vidt muligt undgås, og kun efter forudgående 

samtykke fra ejerne af Parkeringslejlighederne. Ejerforeningen betaler leje af parke‐

ringspladser, der bruges som arbejdsareal eller oplagsplads. 

21.7 Såfremt adgang til eller ophold og arbejder i teknikskakterne/‐rummene forventes at 

medføre gener for driften af parkeringsanlægget, skal Ejerforeningen på forhånd un‐

derrette ejerne af Parkeringslejlighederne herom med et varsel på mindst 20 hverda‐

ge. 

21.8 Påtaleretten i henhold til nærværende pkt. 21 tilkommer de til enhver tid værende 

ejere af Parkeringslejlighederne hver for sig. Nærværende pkt. 21 kan ikke ændres 

uden de til enhver tid værende ejere af Parkeringslejlighedernes samtykke. 

 

22. Antenneforhold 

22.1 Medlemmerne er uberettigede til at placere antenner, herunder parabolantenner, på 

Ejendommen uden bestyrelsens samtykke. 

Ved installering af fælles antenneanlæg, tilslutning til sådanne anlæg, herunder ka‐

bel‐tv‐anlæg, eller anden modtagelse af radio‐/tv‐signaler, afholdes etablerings‐ og 

driftsudgifterne ligeligt af de medlemmer, som kan modtage signalerne.  

 

23. Forandringer 

23.1 Medlemmet må ikke foretage udvendige forandringer i ejerlejligheden, medmindre 

bestyrelsen forudgående har givet sit skriftlige samtykke. Ejendommen skal fremtræ‐

de som et ensartet og harmonisk hele, hvorfor det ikke er tilladt den enkelte ejerlej‐

lighedsejer uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke at foretage ændringer 

af ejerlejlighedens ydre, herunder men ikke begrænset til, facader, gavlpartier, tag‐

flader, vinduer, vinduespartier, glaspartier og udvendige døre, ligesom de oprindelige 

farver og den oprindelige konstruktion skal bevares uændret. 

23.2 Ud fra de i pkt. 23.1 anførte hensyn er det heller ikke tilladt den enkelte ejerlejlighed‐

sejer at opsætte flagstænger, markiser og lignende afskærmning på Ejendommen el‐

ler på have‐/gårdarealer, altaner eller tagterrasser omfattet af eksklusiv brugsret. Be‐

styrelsen er dog bemyndiget til at tillade de enkelte ejerlejlighedsejere at opsætte 

markiser, såfremt der samtidigt sikres en samlet helhedsløsning som sikrer, at Ejen‐

dommen fortsat bevarer et ensartet og harmonisk hele. Bestyrelsen kan således ved‐

tage en generel manual for markiser, som de enkelte ejerlejlighedsejere til enhver tid 

skal overholde. 
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23.3 Medlemmerne er berettiget til at foretage indvendige forandringer i ejerlejligheden. 

Alle former for indgreb i selve Ejendommens konstruktion skal på forhånd skriftligt 

godkendes af bestyrelsen. 

23.4 Medlemmerne er herudover med bestyrelsens forudgående samtykke berettiget til 

at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre ejerlejlig‐

heder, som er nødvendige for en vedligeholdelse/forandring af medlemmets ejerlej‐

lighed, selvom andre ejerlejligheder berøres heraf, idet der dog skal tages størst mu‐

ligt hensyn til ejerne af de herved berørte ejerlejligheder, også selvom arbejderne 

derved bliver væsentligt dyrere. 

Sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer, kan kun foretages med forudgående 

samtykke fra bestyrelsen og de ejere af de lejligheder, som berøres heraf, såfremt 

der af det medlem, der ønsker arbejdet udført, forelægges en helhedsplan for de 

deraf berørte ejerlejligheder, og denne plan forudgående godkendes på en general‐

forsamling. Godkendelsen kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener 

og ulemper til den eller de medlemmer, hvis ejerlejligheder berøres. 

23.5 Medlemmet skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overens‐

stemmelse med de til enhver tid gældende krav i byggelovgivningen og andre offent‐

lige forskrifter. 

 

24. Ordensforskrifter 

24.1 Samtlige medlemmer og brugere af Beboelseslejlighederne er forpligtet til at under‐

kaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden. Den på stiftel‐

sestidspunktet gældende husorden er vedlagt som bilag 24.1 til vedtægterne, men 

kan til enhver tid ændres af generalforsamlingen med almindeligt simpelt flertal. 

24.2 Ethvert medlem er pligtig til at udøve sin medbenyttelsesret til arealer, installationer, 

anlæg og indretninger, der er undergivet fælles ejendomsret, på hensynsfuld måde. 

24.3 Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje 

efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. 

24.4 Det er tilladt at holde almindelige husdyr i mindre omfang, såfremt husdyrholdet ikke 

er til væsentlig gene for andre medlemmer. 

24.5 Bestemmelser om husdyrhold mv. kan kun ændres således, at bestående rettigheder 

bibeholdes indtil dyrets død. 

24.6 Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret 

fra husdyrhold. 

24.7 En ejerlejlighed, der ved Ejendommens opdeling i ejerlejligheder har status som be‐

boelseslejlighed, kan ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke benyttes til erhvervs‐

virksomhed. 
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Bestyrelsens samtykke til erhvervsudnyttelse kan gives, i det omfang det er sædvan‐

ligt for tilsvarende lejligheder i kommunen, såfremt det er tilladt i henhold til den for 

Ejendommen gældende lokalplan, hvilken på tidspunktet for stiftelsen af Ejerforenin‐

gen er lokalplan nr. 463, og såfremt udnyttelsen til erhverv på ingen måde medfører 

gene for Ejerforeningens øvrige medlemmer i form af lugt, støj, røg eller lignende. 

Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med tre måneders forudgåen‐

de varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre beboere. 

24.8 Driften af parkeringsanlægget må ikke genere ejerne af Beboelses‐ og erhvervslejlig‐

hederne ved røg, støj og ildelugt, bortset fra hvad der er et naturligt led i drift af un‐

derjordisk parkeringsanlæg. 

 

25. Udlejning 

25.1 Medlemmerne har ret til sædvanlig langtidsudlejning af deres ejerlejligheder uden 

Ejerforeningens samtykke. Korttidsudlejning, herunder via udlejnings‐ og boligde‐

lingsportaler, må ikke finde sted udover et maksimum på 21 dage årligt, medmindre 

der opnås forudgående samtykke hertil fra Ejerforeningens bestyrelse, hvilket besty‐

relsen dog er berettiget til at nægte. Medlemmet er dog ved enhver udlejning af 

medlemmets ejerlejlighed forpligtet til at fremsende kopi af lejekontrakten til Ejer‐

foreningens bestyrelse til orientering. 

25.2 Medlemmet må dog ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele ejerlejlig‐

heden i et sådant omfang, at der bor flere voksne personer i en ejerlejlighed, end der 

er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. 

25.3 I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har Ejerforeningen over for leje‐

ren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de på lejeren hvilende forpligtel‐

ser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husor‐

den, og Ejerforeningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, 

evt. sideløbende med medlemmet. Uanset dette består lejeforholdet alene mellem 

medlemmet og dennes lejer, og ethvert forhold mellem lejer og medlemmet er bort‐

set fra Ejerforeningens indsigelsesret Ejerforeningen uvedkommende. 

Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved udtrykkelig 

oplysning herom i lejekontrakten. 

25.4 Parkeringslejlighederne kan frit disponeres til udlejning helt eller delvist. 

 

26. Misligholdelse 

26.1 Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til vedtægterne, 

herunder ved undladelse af betaling af de på medlemmet hvilende økonomiske ydel‐

ser til Ejerforeningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller 

generalforsamlingen pålægger medlemmet eller medlemmets eventuelle lejer, ved 

gentagen krænkelse af husorden eller ved hensynsløs adfærd overfor de øvrige med‐
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lemmer, kan bestyrelsen med tre måneders varsel forlange, at det pågældende med‐

lem og medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed til den 1. i en måned. 

26.2 Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden 

med fogedens bistand. 

 

27. Opløsning 

27.1 Da Ejerforeningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den 

ikke opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at Ejendommens ejer‐

lejlighedsstatus skal ophøre. 

 

28. Panteret 

28.1 Servitut om forpligtelse til at betale tillægskøbesum til By & Havn i forbindelse med 

åbningen for offentligheden af metrostationerne på hhv. Nordhavn Plads og Orient‐

kaj tinglyses servitut‐ og pantstiftende på hver af ejerlejlighederne forud for andre 

byrder og al anden pantegæld. 

28.2 Vedtægterne for Grundejerforeningen tinglyses pantstiftende på hver ejerlejlighed til 

sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som 

Grundejerforeningen måtte få hos enten et medlem eller hos Ejerforeningen, idet det 

bemærkes, at Grundejerforeningen er berettiget til hos det enkelte medlem at reali‐

sere pantet for at dække Grundejerforeningens eventuelle tilgodehavender hos Ejer‐

foreningen. Vedtægterne for Grundejerforeningen tinglyses pantstiftende og alene 

med respekt af servitut om forpligtelse til at betale tillægskøbesum til By & Havn i 

forbindelse med åbningen for offentligheden af metrostationerne på hhv. Nordhavn 

Plads og Orientkaj, jf. pkt. 28.1, for et beløb svarende til ejerlejlighedens andel, be‐

regnet efter fordelingstal, af det samlede beløb svarende til to års bidrag, d.v.s. i alt 

kr. 28 pr. etagekvadratmeter (2012) multipliceret med det areal, som Ejendommen 

er bebygget eller kan bebygges med, hvis dette er højere, beregnet i forhold til den 

på tinglysningstidspunktet gældende lokalplan. Beløbet oprundes til nærmeste hele 

tusinde kr. Beløbet fordeles på de enkelte ejerlejligheder efter tinglyst fordelingstal. 

Beløbet reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af ændringen i det af Danmarks 

Statistik pr. 1. kvartal beregnede ”Byggeindeks for boliger i alt” og med udgangspunkt 

i året 2012. 

28.3 Vedtægterne for Ejerforeningen begæres tinglyst pantstiftende for kr. 60.000 fra‐

trukket beløb til sikkerhed til Grundejerforeningen, jf. pkt. 28.2, i hver ejerlejlighed til 

sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som 

Ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder til sikkerhed for medlemsbidrag og 

for lån, som Ejerforeningen optager til finansiering af Ejerforeningens udgifter. 

28.4 Panterettighederne i pkt. 28.2 og 28.3 skal til en hver tid udgøre et beløb, svarer 

til/ikke overstiger den aktuelle sats i § 23, stk. 6 i bekendtgørelse i nr. 416 af 27. april 
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2017 om ”Realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling”– kr. 60.000 pr. 

2020. I det omfang, at regulering af hovedstolen af det pantstiftende beløb tinglyst til 

sikkerhed for Grundejerforeningen betyder, at satsen i nævnte bekendtgørelse over‐

stiges, skal sikkerheden til Ejerforeningen tilsvarende nedjusteres.  

28.5 Panteretten i pkt. 28.3 respekterer med oprykkende panteret alene servitut om for‐

pligtelse til at betale tillægskøbesum til By & Havn i forbindelse med åbningen for of‐

fentligheden af metrostationerne på hhv. Nordhavn Plads og Orientkaj, jf. pkt. 28.1 

og Grundejerforeningens pantesikkerhed, jf. pkt. 28.2. 

28.6 I tilfælde, hvor Ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til 

denne bestemmelse, skal udskrift af Ejerforeningens regnskab og et af Ejerforeningen 

vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens ind‐

træden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. 

28.7 Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstifteren, 

har auktionskøberen pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelse på ny at 

lade vedtægterne lyse pantstiftende. 

28.8 For Ejerforeningens medlemmer gælder det, at denne pantstiftende bestemmelse 

har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og den kan derfor danne 

grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6. 

28.9 En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte 

at forhøje det beløb, som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for. 

28.10 Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser 

til Ejerforeningen er Ejerforeningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 200. 

28.11 Det skyldige beløb forrentes årligt herudover uden særligt påkrav fra den førstkom‐

mende første i en måned efter forfaldsdagen med den i henhold til renteloven fast‐

satte referencerente med et tillæg på 6 procent. 

 

29. Påtaleret 

29.1 Påtaleberettiget er Ejerforeningen ved dennes bestyrelse samt de til enhver tid væ‐

rende ejere af Parkeringslejlighederne, hver for sig. 

29.2 Påtaleberettiget i henhold til pkt. 11.1 og 11.3 er Kronløbsøen Projekt P/S, CVR‐nr. 37 

78 11 26. 

 

30. Tinglysning 

30.1 Denne vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på [matr.nr.] Frihavnskvarteret, 

København, og samtlige de ejerlejligheder, der måtte blive opdelt fra ejendommen. 

Tinglysningen respekterer enhver ejerlejlighedsopdeling af ejendommen.  
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30.2 Disse vedtægter begæres tillige tinglyst pantstiftende for et beløb nævnt i pkt. 28.3 

på hver enkelt ejerlejlighed, der opdeles fra ejendommen. 

Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne hvilende servitutter og byr‐

der henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. 
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  Bilag 

 

  Bilag 3.3:   Vedtægter for Foreningen Centralt Affaldssug Nordhavn 

  Bilag 5.2:   Kortbilag over placering af udvendige fællesarealer 

  Bilag 20.1:  Kortbilag over placering af tagterrasser samt have‐

/gårdarealer med eksklusiv brugsret 

  Bilag 21.1:  Placering af teknikskakter/‐rum (udarbejdes senere) 

  Bilag 24.1:  Husorden 

   

   

***** 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den [dato]. 

Som dirigent:             

 

 

____________________________ 

[Navn] 

 

Som bestyrelse: 

____________________________    ____________________________ 

[Navn]          [Navn] 
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Bilag 24.1 til Vedtægter for Ejerforeningen Kronløbsøen 

  

   

 

 

 

 

HUSORDEN 

 

Husordenen gælder for medlemmerne ("Medlemmerne") af Ejerforeningen 

Kronløbsøen, personer i Medlemmernes husstand samt de personer, som Med-

lemmerne giver adgang til ejendommen (herunder gæster, håndværkere mv.). 

Husordenen gælder tilsvarende for Medlemmernes lejere, jf. pkt. 25. stk. 3 i 

ejerforeningsvedtægterne. 

1 Trappeopgange og elevatorer 

1.1 Elevatorerne er fortrinsvis til persontransport og dørene må ikke blo-

keres. Det enkelte medlem har ansvar for og skal påse, at elevator, 

trappeopgang m.v. ikke beskadiges i forbindelse med flytninger og 

lignende, og at der snarligst foretages rensning af ruder og måtter 

som tilsnavses af medlemmets husdyr. 

1.2 Der må ikke ryges i trappeopgangene og/eller i elevatorerne samt på 

øvrige fællesarealer. 

1.3 Ifølge Brandvedtægten må intet henstilles på trappeafsatser, i kæl-

dergange og lignende fælles arealer. Dette betyder eksempelvis, at 

måtter, fodtøj, barnevogne, paraplyer og andet skal stilles i det en-

kelte medlems egen lejlighed. Henstillede genstande må fjernes af 

viceværten uden varsel. 

2 Cykler og barnevogne 

2.1 Cykler og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, som Ejer-

foreningen har indrettet til formålet i kælderen, i cykelparkeringen i 

terræn eller alternativt indenfor egen ejerlejlighed. 

2.2 Bestyrelsen er berettiget til at fjerne cykler og barnevogne, der hen-

står ubenyttet. Inden da skal Bestyrelsen have opsat opslag i Ejen-

dommen og givet Beboerne/Brugerne et passende varsel. 

3 Altaner og terrasser 

3.1 Der må ikke nedkastes genstande (herunder slatter eller cigaretskod-

der) fra altaner og tagterrasser. 

lwo
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3.2 Medlemmerne skal vise størst muligt hensyn - såvel til ejendommen 

som til de andre medlemmer - ved benyttelse af udendørs grill. Med-

lemmerne må kun benytte gasgrill på deres altaner og private terras-

ser, herunder tagterrasser. Der må IKKE bruges hverken engangs-

grill, grillkul eller optændingsvæsker på altanerne/terrasserne/tag-

terrasserne. 

3.3 Belysning opsat på altaner eller terrasser, herunder tagterrasser må 

ikke genere de øvrige medlemmer. 

3.4 Der må ikke tørres tøj på altanerne, og der må ikke opmagasineres 

flyttekasser, affald, hårde hvidevarer el.lign. 

3.5 Der må ikke opsættes nogen form for dug/stof til afskærmning på 

værnet. 

3.6 Det er tilladt at have krukker og planter på altanerne, dog må der 

ikke ophænges blomsterkasser på værnet herunder på håndlister og 

brystninger. 

3.7 Medlemmerne skal stedse sørge for, at alle afløb løbende rengøres 

og renses, således at tilstopning med efterfølgende skader undgås.  

3.8 Beplantning i de på altaner og tagterrasser integrerede plantekasser 

skal løbende passes og i nødvendigt omfang fornyes. Beboeren skal 

påse, at plantekassernes beplantning stedse fremstår velvedlige-

holdt. Beboerne skal sikre, at dødt plantemateriale bortfjernes.  

4 Særligt om affald og renovation 

4.1 Alt affald skal være i lukkede affaldsposer og afleveres i de dertil 

indrettede indkast/containere i affaldsrummet. Rum til storskrald fo-

refindes i kælderen. Alt glas og alle flasker skal i flaskecontainer. 

Affaldssortering skal ske efter de til enhver tid gældende instrukser 

fra renovationsfirmaer herunder vil der være skærpede krav til bl.a 

bortskaffelse af pizzabakker m.v. Affaldsrummet skal benyttes an-

svarsfuldt af hensyn til renholdelse. 

5 Udendørs Fællesarealer 

5.1 Beplantningen på terræn og i plantekasserne på såvel altaner som på 

tagterrasser skal til enhver tid fremstå ensartet. Der må således ikke 

fra enkelte Medlemmers side, ske nogen form for ændring/udskift-

ning af beplantningen (blomster, planter eller buske) på ejendom-

mens område, ej heller i de områder, hvor et medlem har eksklusiv 

ret til ophold ifølge vedtægterne. Plantelisten gældende ved indflyt-

ningstidspunktet udleveres til bestyrelsen. 
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5.2 Al form for boldspil og leg på ejendommens område, herunder i går-

den, skal foregå med agtpågivenhed og må kun findes sted, uden 

nogen form for skade på græstæppet eller beplantningen. 

5.3 Fyrværkeri må ikke antændes på fællesarealer, altaner eller tagter-

rasser. 

6 Fælleslokalet 

6.1 Medlemmerne kan benytte Fælleslokalet efter forudgående booking 

ved administrator eller bestyrelsen, men må ikke benyttes til over-

natning. Lokalet kan således udlånes til Medlemmernes familie og 

gæster, men kan ikke udlånes, udlejes eller byttes (med eller uden 

betalinger) via udlejningsportaler (AirBnB eller lignende)  

6.2 Bestyrelsen kan opkræve et administrations- og rengøringsgebyr pr. 

ophold som skal sikre, at drift, vedligeholdelse og fornyelse af fæl-

leslokalet så vidt muligt kan ske økonomisk neutralt.   

6.3 Medlemmerne, og de personer som Medlemmerne har booket fæl-

leslokalet til, skal vise størst muligt hensyn - såvel til ejendommen 

som til de andre medlemmer - ved benyttelse af Fælleslokalet og skal 

aflevere dette i samme stand som ved overtagelsen og klar til at ren-

gøring kan foretages. Der må ikke ryges i fælleslokalet. 

6.4 Hvis et Medlem gentagne gange benytter fælleslokalet i strid med de 

ovenfor anførte bestemmelser, kan bestyrelsen diskretionært nægte 

Medlemmet fremover i en afgrænset periode at benytte fælleslokalet.   

7 Generelle ordensforskrifter 

7.1 Medlemmerne skal sørge for, at udvendige adgangsdøre og kælder-

døre altid holdes forsvarligt lukkede og skal udvise omtanke, når for 

dem ukendte personer søger at skaffe sig adgang til ejendommen 

via disse døre. 

7.2 Musik- og TV-afspilning bør fortrinsvis foregå for lukkede døre, al-

tan- og terrassedøre samt vinduer og altid så lydniveauet holdes på 

et acceptabelt niveau og ikke er til gene for de andre medlemmer i 

ejerforeningen. 

7.3 Ved festlige lejligheder og i weekenden skal der opsættes op-

slag/varsling i opgangen og berørte tilstødende opgange om støj ud 

over det normale, senest to dage forinden. Efter kl. 24:00 skal lydni-

veauet sænkes markant til et acceptabelt niveau, så alle medlem-

merne kan opholde sig uforstyrret og få sin nattesøvn. 
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7.4 Brug af støjende værktøj, herunder boremaskine, skal kunne foregå 

i tidsrummet mellem kl. 08:00 og 20:00. Andre elektriske og tekni-

ske hjælpemidler bør installeres således, at de ikke er til gene for 

ejerforeningen og de øvrige medlemmer. 

7.5 Fejl eller skader på installationer til vand, el, varme, afløb, affald 

samt dørtelefoner, adgangsdøre m.v. skal omgående meddeles til vi-

ceværten. 

8 Husdyr 

8.1 Det er tilladt for Medlemmerne at holde almindelige husdyr i mindre 

omfang. Størst tilladte husdyr er hunde. Krybdyr og større husdyr 

såvel som kamphunde eller krydsninger heraf kræver bestyrelsens 

forudgående samtykke. 

8.2 Medlemmer er i den forbindelse forpligtede til at overholde og re-

spektere de til enhver tid gældende forskrifter for husdyrene, herun-

der bl.a. Hundeloven og de deri oplistede forbudte racer er således 

tillige ikke tilladt at holde for Medlemmerne. 

9 Erhvervsejerlejligheder   

9.1 Ejerlejligheder, der benyttes til erhverv eller delvist erhverv, skal for 

så vidt angår erhvervsdelen, benyttes i overensstemmelse med den 

enhver tid gældende lokalplan (til eksempelvis butik, café, eller lig-

nende aktiviteter) samt de for den pågældende branche til enhver tid 

gældende myndighedskrav, lovgivning mv, jf. Ejerforenings vedtæg-

ternes punkt 24.7.   

9.2 Den i Ejendommen beliggende café og restaurant skal undgå støj i 

perioden kl. 22.00 - 7.00, i Caféens tilladte åbningstid, herunder 

også ved oprydning. Flaskecontainere til glas må ikke benyttes efter 

kl. 22. Der henvises i øvrigt til Københavns Kommunes publikationer 

"Støjpolitik – med overblik over reguleringen i Københavns Kom-

mune" og "Indretning og drift af restaurationer". 

9.3 Udendørs servering er tilladt på et nærmere afgrænset areal, som 

defineret i lejerens erhvervslejekontrakt i Caféens tilladte åbningstid. 

Det påhviler ejerne af caféen og restauranten at påse, at arealet til 

udendørs servering fremstår rent og præsentabelt. 

9.4 Affald må ikke opbevares på Ejendommes fællesarealer og skal bort-

skaffes uden gene for Ejendommens øvrige Beboere/Brugere.   

9.5 Caféen og restauranten skal i videst muligt omfang undgå lugtgener, 

og skal være forsynet med et effektivt godkendt ventilationsanlæg 

iht. myndighedskrav.  
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10 Overholdelse af Husorden 

10.1 Forsætlige skader eller skader, der udspringer af grov uagtsom ad-

færd mod ejendommen, fællesarealerne eller fælleslokalet skal er-

stattes af det medlem, der forvolder skaden eller dennes gæster. 

Endvidere skal unødig slitage undgås. 

10.2 Hvis et medlem væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til 

denne husorden, herunder ved gentagende grove krænkelser eller 

ved hensynsløs adfærd over for de øvrige medlemmer, kan dette 

medføre eksklusion fra ejerforeningen efter lovgivningens regler. 

11 Ændringer af Husorden 

11.1 Denne husorden revideres af bestyrelsen med passende mellemrum, 

og skal forelægges til godkendelse på førstkommende generalfor-

samling i ejerforeningen, hvor den kan vedtages blandt Medlem-

merne med almindeligt simpelt flertal.   
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