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Påtegning
   

Dokument som påtegnes:
Dato/løbenummer: 11.06.2015-1006488330
Dokument type: Vedtægter
 

Påtegning

Bebyggelse:
  Andet
 

Andet:
  Andet
 
 

Servitut tekst:
  Tillæg til vedtægter
 
 
  Tillæg til vedtægt
  På ordinær generalforsamling den 22. marts 2017 samt på

ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2017, blev
følgende tillæg til vedtægten vedtaget:

  Som to nye afsnit i § 16 tilføjes:
  Ved ejerforeningens renovering, reparation eller fornyelse af

ejendommens fællesinstallationer og fællesejendom, såsom
faldstammer, vandrør mv., forestår ejerforeningen reetablering
af ejerforeningens etagedæk og øvrigt fællesareal. Udgifter til
øvrig reetablering, herunder af gulvbelægning, lofter,
vægbeklædning og maling i de enkelte ejerlejligheder, er
ejerforeningen uvedkommende, og udgifterne afholdes alene
af den enkelte ejer.

  Såfremt en ejer ved inddækninger eller lignende hindrer eller
besværliggør forenings adgang til og/eller ændring af
fællesinstallationer eller fællesejendom, skal ejeren selv
bekoste ejerforeningens merudgifter forbundet hermed.

  Som nyt afsnit i § 17 tilføjes:
  Bestyrelsen kan i husordenen fastsætte gebyrer og opkræve

disse overfor ejerne, såfremt sådanne gebyrer, baseret på
bestyrelsens skøn, findes at være formålstjenlige og
velbegrundede i ejerforeningens drift og forhold. Pålægges en
ejer et gebyr, informeres ejeren om dette, og gebyret vil blive
opkrævet sammen med fællesudgifterne. Gebyrer er en pligtig
pengeydelse.
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Anmoder:
Navn: HALDGUTTENBERG ADVOKATFIRMA
  Nikolajgade 22
  1068 København K
Cvr-nr.: 33025416
 

Påtaleberettiget:
Navn: E/F Aladdin
  Nikolajgade 22
  1068 København K
Cvr-nr.: 78663510
 

Bilag:
Bilagsreference: 932d5612-c3b7-4d57-81be-5b40bde37a71
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 140 - Ref. ex.ord.gf 05-04-2017
 
 
Bilagsreference: ac8bcb6c-66c8-4efb-b189-c0e03f7a0058
Bilag referencekode: Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v.

for forening.
Beskrivelse af bilag: 140 - Ref.ord.gf. 22-03-2017
 
 
Bilagsreference: 35ecfd06-4417-4d1a-8259-b4bf5934e385
Bilag referencekode: Vedtægter m.v. for forening.
Beskrivelse af bilag: 140 - Vedtægter
 
 

Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af
anmelder.

Anmelder:
  HALDGUTTENBERG ADVOKATFIRMA
  Nikolajgade 22
  1068 København K
Cvr-nr.: 33025416
 
Kontaktoplysninger: Rie Capodanna,
  33115030
  rc@haldguttenberg.dk
 
Anmelders sagsnummer: 140
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Tinglysningsafgift:
Afgift: 1.660 DKK
 
Afgiftspligtigt beløb: 0 DKK
 
 

Storkundenummer:
  33025416
  Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning.
 
 
 

 

Resultat af tinglysning

Ejendom:
Adresse: Andreas Bjørns Gade 2
  1428 København K
Ejendomstype: Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder
Landsejerlav: Christianshavns Kvarter, København
Matrikelnummer: 0454
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  13.07.2017 10:46:50
 

Dokumenttype:
  Påtegning
 

Dato/løbenummer:
  11.06.2015-1006488330
 

Bemærkninger:
  Tidligere afvisning af vedtægtsændring er omgjort med

følgende bemærkninger:
 
  "Afgørelsen for så vidt angår afvisning på grund af

bestemmelse i vedtægtens § 17 omgøres, idet der nu er
dokumentation for, at det beløb, der kan opkræves i gebyrer
er begrænset til maksimalt 250 kr. Der er herefter ikke tale om
en i princippet mulighed for opkrævning af beløb uden
grænser. Denne bestemmelse kan herefter tinglyses på det
nu foreliggende grundlag".
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  "Afgørelsen om afvisning på grund af bestemmelse i

vedtægtens § 16 omgøres, idet kærende nu bindende i
kæreskriftet oplyser, at ændringen ikke vil forrykke udgifterne
mellem ejerne. Bestemmelsen kan derfor tinglyses på det nu
foreliggende grundlag".

 
  Påtegningen tinglyses i overensstemmelse hermed, idet der

er anmeldt igen uden bemærkninger.
 

 
 

Ejendom:
Adresse: Andreas Bjørns Gade 2, ST. TV.
  1428 København K
Ejendomstype: Ejerlejlighed
Nummer: 1
Landsejerlav: Christianshavns Kvarter, København
Matrikelnummer: 0454
 

Status:
  Tinglyst
 

Tinglysningsdato:
  13.07.2017 10:46:50
 

Dokumenttype:
  Påtegning
 

Dato/løbenummer:
  11.06.2015-1006488330
 

Bemærkninger:
  Tidligere afvisning af vedtægtsændring er omgjort med

følgende bemærkninger:
 
  "Afgørelsen for så vidt angår afvisning på grund af

bestemmelse i vedtægtens § 17 omgøres, idet der nu er
dokumentation for, at det beløb, der kan opkræves i gebyrer
er begrænset til maksimalt 250 kr. Der er herefter ikke tale om
en i princippet mulighed for opkrævning af beløb uden
grænser. Denne bestemmelse kan herefter tinglyses på det
nu foreliggende grundlag".

 
  "Afgørelsen om afvisning på grund af bestemmelse i

vedtægtens § 16 omgøres, idet kærende nu bindende i


