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§ 1. 
Navn: 
Foreningens navn er ”Ejerforeningen Lindevang 7ez”.  
 
Hjemsted: 
Foreningens hjemsted er Lindevangshusene 50 – 74, 2630 Taastrup. 
 
§ 2. 
Formål: 
Foreningens formål er at varetage ejendommens administration og medlemmernes fælles 
anliggender, herunder ren- og vedligeholdelse af alle fælles indretninger, fællesrum og 
fællesarealer, herunder haver samt vedligeholdelse af bygningerne udvendigt. 
 
Fællesrum i kælder, eksklusiv de til de enkelte lejligheder hørende særligt afgrænsede 
rum, administreres af bestyrelsen. Fordelingen og benyttelsen af disse fællesrum skal 
kunne ændres efter beslutning af generalforsamling i ejerforeningen, jf. § 4, stk. 1 og 2. 
 
De enkelte ejerlejlighedsejere har dispositionsret over et pulterrum i kælder efter 
bestyrelsens anvisning. 
 
§ 3. 
Medlemmerne: 
Foreningens medlemmer er de tinglyste ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. Samtlige 
lejlighedsejere er pligtige at være medlemmer af foreningen. Såfremt en lejlighed ejes af 
flere personer, udøver disse i forening en eneejer henholdsvis tilkommende og påhvilende 
rettigheder og forpligtelser og hæfter solidarisk. 
 
Ved tinglyst ejerskifte overgår alle den tidligere ejer påhvilende forpligtelser og 
rettigheder, herunder også retten til anpart af en eventuel foreningsformue eller 
driftsoverskud til den nye ejer. Den nye ejer hæfter for alle den tidligere ejer påhvilende 
forpligtelser overfor foreningen, herunder også for skyldige driftstilskud hidrørende fra 
tiden før hans overtagelse af ejerlejligheden. 
 
Over for tredjemand hæfter medlemmerne solidarisk for foreningens forpligtelser. 
Indbyrdes hæfter de efter fordelingstal. 
 
§ 4. 
Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.  
 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 
 
Til beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om 
ændringer i denne vedtægt kræves dog 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som 
efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således 
stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter antal og 
fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på 
denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 
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§ 5. 
Hvert år afholdes inden udgangen af oktober måned ordinær generalforsamling. 
Dagsordenen for denne skal omfatte følgende: 
 
1. Valg  af dirigent.  
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til 
godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor samt fremlæggelse og 
godkendelse af budget over de anslåede driftsudgifter, som det skønnes påkrævet at 
pålægge ejerne af samtlige lejligheder at betale i driftsperioden fra den 1. juli til det 
følgende års 30. juni. 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
5. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter.  
6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  
7. Eventuelt. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes: 
 
1. Når bestyrelsen begærer det.  
2. Når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1⁄4 af ejerforeningens 
medlemmer efter antal eller efter fordelingstal.  
3. Når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 
 
§ 6. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og for så vidt 
angår ekstraordinære generalforsamlinger, senest en måned efter begæringens 
fremsættelse. 
 
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der 
agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen. 
 
§ 7. 
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. 
Begæringen om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være 
indgivet til ejerforeningens kontor senest den 1. september. 
 
Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever eller af et myndigt 
husstandsmedlem. 
 
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller dennes nærstående som 
angivet i stk. 2. 
 
§ 8. 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 
 
Et medlem af bestyrelsen tager en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen 
underskrives af dirigenten og bestyrelsen. 
  



Lindevang 7ez       2630 Tåstrup	  

Vedtægter 2013  4	  af	  13 

 
§ 9. 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer, som 
konstituerer sig selv. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som medlemmer af 
bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer eller et myndigt 
husstandsmedlem. Der kan kun vælges én person fra hver husstand. 
 
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde 
sted. 
 
Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder første suppleant i bestyrelsen. 
Findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. 
 
Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 2 medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. § 12. 
 
§ 10. 
Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. 
 
Det påhviler bestyrelsen at varetage ejendommens fælles anliggender, herunder 
indbetaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder 
brandforsikring og kombineret grundejerforening), renholdelse, vedligeholdelse og 
fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for 
påkrævede. Bestyrelsen påser forsvarlig regnskabsførelse over fællesskabets afholdte 
udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til 
fællesudgifter. Bidragene fastsættes i det i § 5, stk. 2 og § 16 omtalte budget, og det 
fordeles mellem ejerne i forhold til fordelingstallene og opkræves månedsvis hver den 1. i 
en måned. 
 
Bestyrelsen drager omsorg for opbevaring af foreningens midler på forsvarlig og rentabel 
måde. 
 
§ 11. 
Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang om måneden. Efter generalforsamlingen aftales 
mødedatoer for det kommende år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af 
medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Et medlem af bestyrelsen tager en kort beretning om forhandlingerne. 
 
§ 12. 
Hovedbestyrelsen: 
Da der mellem ejendommene matr. nr. 7ez, 7eæ og 7eø, Høje Taastrup by, Rønnevang, 
på grund af deres samtidige opførelse og som følge af de på ejendommene tinglyste 
deklarationer, består et nært fællesskab, bestyres disse fællesanliggender af en 
hovedbestyrelse på 6 medlemmer, nemlig 2 fra hver ejerforening, der udpeges som anført 
i § 9, sidste stk. 
 
Hovedbestyrelsen varetager alle fælles anliggender for de 3 ejendomme. 
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Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende ved beslutninger. 
 
For hovedbestyrelsens funktioner skal det foran i §§ 9, 10 og 11 for ejerforeningens 
bestyrelse fastsatte tillige være gældende. 
 
§ 13. 
Tegningsret: 
Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 14. 
Administration: 
Bestyrelsen varetager ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over 
de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. 
 
Bestyrelsen kan antage nødvendig teknisk, administrativ og regnskabsmæssig ekspertise. 
 
§ 15. 
Regnskab og revision: 
Foreningens regnskabsår er den 1. juli til det kommende års 30. juni. 
 
Ejerforeningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. 
Revisorerne skal være medlemmer af ejerforeningen, men må ikke sidde i bestyrelsen 
eller have tilknytning til denne. 
 
Revisorerne er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. 
 
Revisorerne har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre 
enhver op- lysning, som de finder af betydning for udførelsen af deres hverv. 
 
Der vælges 2 revisorsuppleanter, der er på valg hvert andet år. 
 
I forbindelse med deres beretning om revision af årsregnskabet skal revisorerne angive, 
hvorvidt de finder forretningsgangen betryggende. Revisorerne attesterer for 
årsregnskabets rigtighed. 
 
Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsens bogholder og kasserer samt 
revisorerne. 
 
§ 16. 
Bidrag til fællesudgifter: 
Det i § 5, stk. 2 og § 10, stk. 2 omhandlende budget udarbejdes i udkast af bestyrelsen, og 
det skal indeholde alle påregnelige normale driftsudgifter for regnskabsåret, herunder 
udgifter til skatter, gårdmand, ydelser til fælles prioriteter, og sædvanlige 
vedligeholdelses- og renholdelsesudgifter m.v. samt ekstraordinære udgifter, som kan 
forudses at ville medgå til afholdelse af påkrævede ekstraordinære reparationer i det 
omfang, udgifterne ikke kan forventes dækket af den eventuelle grundfond (jf. § 18), eller 
af et eventuelt driftsoverskud fra foregående driftsperiode. Et sådant eventuelt 
driftsoverskud fra foregående driftsperiode kan altid føres til indtægt for den følgende 
driftsperiode, således at budgettets udvisende for denne periode eventuelt formindskes. 
 
Bidrag til fællesudgifter opkræves månedligt forud. 
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Såfremt der i en driftsperiode opstår ekstraordinære udgifter, f.eks. til uforudsigelige 
reparationer eller som følge af, at en eller flere af ejerne misligholder pligten til at betale 
månedlige bidrag til dækning af fællesudgifterne, er bestyrelsen berettiget til at opkræve 
det nødvendige tilskud hos ejerne i forhold til de for hver ejer gældende fordelingstal. 
Sådanne tilskud kan indkræves med 1 måneds varsel. 
 
Såfremt bidrag til fællesudgifter eller andre pligtige ydelser ikke betales rettidigt, dvs. 
senest den 3. hverdag efter forfaldsdatoen, pålægges et gebyr på kr. 200,00, som vil blive 
opkrævet til betaling sammen med fællesbidraget for den førstkommende måned. 
 
Gebyrets størrelse reguleres en gang årligt den 1. januar med stigningen i nettoprisindexet 
fra oktober - oktober. Første regulering finder sted den 1. januar 2001 med stigningen i 
indexet fra oktober 1999 til oktober 2000. 
 
§ 17. 
Fjernvarme: 
Forsyningen med varme og varmt vand sker fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., og 
ejerne er forpligtede til at aftage varme og varmt vand herfra og til at respektere 
eventuelle kontrakter om levering og øvrige indgåede forpligtelser. 
 
Fordelingen af udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand mellem 
lejlighedsejerne foretages efter samme principper som hidtil og vil i øvrigt kun kunne 
ændres i overensstemmelse med lejelovgivningens regler herom, så længe ikke alle nu 
udlejede lejligheder er solgt. 
 
§ 18. 
Grundfond: 
Bidrag til grundfonden fastsættes af generalforsamlingen. Grundfonden kan kun ophæves 
og genoprettes af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen kan kun disponere over grundfonden, når det besluttes på en 
generalforsamling.  
 
En lejlighedsejer er berettiget og forpligtet til at overdrage sin andel af grundfonden til 
køber ved salg af lejligheden og kan ikke på nogen måde disponere over denne. 
 
§ 19. 
Benyttelse: 
Ejerlejlighederne nr. 1 – 36 inkl., nr. 45 – 80 inkl. og nr. 85 – 129 inkl. må kun benyttes 
til beboelse og må kun tjene til beboelse for én familie, mens ejerlejlighederne nr. 37 – 44 
inkl., nr. 81 – 84 inkl. og nr. 130 – 137 inkl. kun må benyttes til oplagsrum. 
 
Ejerlejlighederne må ikke opdeles yderligere. 
 
De enkelte ejeres forpligtelser ved benyttelse af deres lejlighed m.v. er fastsat ved en for 
ejendom- men gældende husorden, hvis indhold kun kan ændres ved beslutning af 
generalforsamlingen. 
 
Såfremt en ejer overtræder husordenen eller i øvrigt misligholder sine forpligtelser over 
for foreningen af ejerlejlighedsejere, kan foreningen iværksætte sanktioner mod ejeren, 
hvilket medfører, at foreningen kan pålægge en ejer – eller eventuel lejer – at fraflytte 
lejligheden med passende varsel, såfremt de gør sig skyldige i grov eller ofte gentagen 
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misligholdelse af ejernes forpligtelser over for foreningen eller dennes medlemmer. 
Såfremt ejernes eventuelle lejere misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren 
samme konsekvenser, som om misligholdelsen var udøvet af ejeren selv. 
 
Ejeren må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre og 
opsætte reklamer m.m. uden bestyrelsens tilladelse. 
 
§. 20.  
Altaner 
Opsætning af altaner er tilladt, efter de vedtagende regler som bestyrelsen har fastsat i 
vedtægterne og husordenen. Altaner opsættes for den enkelte ejers egen regning. 
Opsætning af altaner må ikke påbegyndes før bestyrelsens har godkendt det. 
 
Stk 1: Inden påbegyndelse af opsætning af altaner, skal der overfor bestyrelsen foreligge 
de tilstrækkelige godkendelser, tekniske beregninger og overholdelse af specifikation for i 
forvejen opsatte altaner. 
 
Stk 2: opsætning og vedligeholdelse skal udføres af firma med faguddannede 
håndværkere inden for altaner. 
 
Stk. 3: Placeringen af altaner kan kun foretages på havesiden af bygningen  

. . . hvilket for blok beliggende nr. 50 – 56 svarer til sydvendt retning 

. . . hvilket for blok beliggende nr. 58 – 66 svarer til vestvendt retning 

. . . hvilket for blok beliggende nr. 68 – 74 svarer til vestvendt retning 
 
Stk. 4: Størrelsen på altan skal overholde følgende dybde- og breddemål 

1. værelses lejlighed – 150 cm gange 430 cm 
2. værelses lejlighed – 150 cm gange 390 cm 
3. værelses lejlighed – 150 cm gange 390 cm 

 
Stk 5: Altanen skal være placeret som følgende: 

1. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen 
2. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen 
3. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen 

 
Stk 6: Belastning må ikke overskride de af ingeniøren beregnede belastning. 
 
Stk 7: Ejeren af ejerlejligheden, herunder altanen, er ansvarlig for at altanen holdes i 
lovlig stand, så sikkerheden er i orden både for ejeren selv og for den som færdes under 
altanen. Disse forpligtelser overgår til ny ejer ved afhændelse af lejligheden. 

 
Stk 8: Vedligeholdelse af altaner påhviler ubetinget den til hver tid ejer af lejligheden, og 
kan ikke pålægges 3. part. Såfremt en ejer misligholder sin vedligeholdelsesforpligtelse, 
kan bestyrelsen pålægge pågældende ejer at foretage udbedring inden en nærmere 
angiven rimelig fastsat frist under hensyntagen til karakteren af udbedringen. Såfremt 
udbedring er uopsættelig, kan bestyrelsen i fornødent omfang iværksætte øjeblikkelige 
afværgeforanstaltninger for ejerens regning, ligesom bestyrelsen i øvrigt for ejerens 
regning kan iværksætte vedligeholdelsesarbejder, såfremt ejeren ikke efterkommer et 
herom meddelt pålæg. Ejeren er herunder forpligtet til at give de af bestyrelsen anviste 
teknikere og håndværkere m.v. adgang til sin lejlighed. Ejeren hæfter direkte og 
personligt over for ejerforeningen for enhver af foreningen afholdt udgift i forbindelse 
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med iværksættelse af afværgeforanstaltninger og vedligeholdelsesarbejder i henhold til et 
herom meddelt pålæg. 

 
Stk 9: Der må ikke inde fra opsættes / placeres materiale, genstande eller tilsvarende der 
kan ses ude fra. Dog er en parasol undtaget herfra. 

 
Stk 10: Altanernes udseende må ikke ændres, såvel inde som udefra. 
   
Stk 11: Den enkelte ejer hæfter for samtlige skader på og omkring bygningen, som er 
forårsaget af altanen. 
 
Stk 12: Ved opsættelse af altan kræves der yderligere sikkerhedsstillelse på kr. 20.000,00 
 
pkt. 1. "Nærværende skøde begæres lyst pantstiftende for kr. 20.000,00 forud for al 
pantegæld bortset fra tidligere vedtægter lyst pantstiftende jfr. Vedtægternes §26, til 
sikkerhed for opfyldelse af ejerlejlighedsejerens økonomiske forpligtelser overfor 
ejerforeningen Lindevang 7ez, Lindevangshusene 68, kld., 2630 Taastrup, med respekt af 
byrder og servitutter lyst pr. tinglysningsdagen. 
  
pkt. 2. Det pantstiftende beløb reguleres i takt med nettoprisindexet hver 1. januar på 
basis af nettoprisindekset for oktober-oktober i de 2 foregående år. 
  
Pkt. 3. Det pantstiftende beløb kr. 20.000,00 skal være gældende pr. 1. januar 2015. 
Første nettoprisindexregulering finder sted pr. 1. januar 2016 med stigningen i 
nettoprisindexet oktober 2014 - oktober 2015." 
                                            
Pkt. 4. Af hensyn til beregning af tinglysningsafgiften erklæres, at det pantstiftende beløb 
efter bedste skøn over en 10 årig periode kan opskrives til kr. 30.000,00 
 
§. 21. 
Markiser 
Opsætning af markiser er tilladt, efter de vedtagende regler som bestyrelsen har fastsat i 
vedtægterne og husordenen. Markiser opsættes for den enkelte ejers egen regning. 
Opsætning af markiser må ikke påbegyndes før bestyrelsens har godkendt det. 
 
Stk 1: Inden påbegyndelse af opsætning af markiser, skal der overfor bestyrelsen 
foreligge de tilstrækkelige godkendelser, tekniske beregninger og overholdelse af 
specifikation for i forvejen opsatte markiser. 
 
Stk 2: opsætning og vedligeholdelse skal udføres af firma med faguddannede 
håndværkere inden for markiser. 
 
Stk 3: Placeringen af markiser kan kun foretages på havesiden af bygningen  

. . . hvilket for blok beliggende nr. 50 – 56 svarer til sydvendt retning 

. . . hvilket for blok beliggende nr. 58 – 66 svarer til vestvendt retning 

. . . hvilket for blok beliggende nr. 68 – 74 svarer til vestvendt retning 
 
Markiser er kun tilladt på 1. og 2. sal i forbindelse med en altan. 
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Stk 4: Størrelsen på markisen skal overholde følgende dybde- og breddemål 
1. værelses lejlighed – dybde 300 cm gange bredde 350 cm 
2. værelses lejlighed – dybde 300 cm gange bredde 350 cm 
3. værelses lejlighed – dybde 300 cm gange bredde 350 cm 

 
Stk 5: Markisen skal være placeret som følgende: 

1. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen og 3 sten over 
vinduets overkant 

2. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen og 3 sten over 
vinduets overkant 

3. værelses lejlighed – centreret ud for vinduer i stuen og 3 sten over 
vinduets overkant 

 
Stk 6: Ejeren af ejerlejligheden, herunder markisen, er ansvarlig for at markisen holdes i 
lovlig stand, så sikkerheden er i orden både for ejeren selv og for den som færdes under 
markisen. Disse forpligtelser overgår til ny ejer ved afhændelse af lejligheden. 

 
Stk 7: Vedligeholdelse af markiser påhviler ubetinget den til hver tid ejer af lejligheden, 
og kan ikke pålægges 3. part. Såfremt en ejer misligholder sin 
vedligeholdelsesforpligtelse, kan bestyrelsen pålægge pågældende ejer at foretage 
udbedring inden en nærmere angiven rimelig fastsat frist under hensyntagen til karakteren 
af udbedringen. Såfremt udbedring er uopsættelig, kan bestyrelsen i fornødent omfang 
iværksætte øjeblikkelige afværgeforanstaltninger for ejerens regning, ligesom bestyrelsen 
i øvrigt for ejerens regning kan iværksætte vedligeholdelsesarbejder, såfremt ejeren ikke 
efterkommer et herom meddelt pålæg. Ejeren er herunder forpligtet til at give de af 
bestyrelsen anviste håndværkere m.v. adgang til sin lejlighed. Ejeren hæfter direkte og 
personligt overfor ejerforeningen for enhver af foreningen afholdt udgift i forbindelse 
med iværksættelse af afværgeforanstaltninger og vedligeholdelsesarbejder i henhold til et 
herom meddelt pålæg. 
 
Stk 8: Den enkelte ejer hæfter for samtlige skader på og omkring bygningen, som er 
forårsaget af markisen. 
 
Stk 9: Ejerlejlighedens ejer, herunder markisens ejer, har ret til at nedtage markisen og 
genetablere de oprindelige forhold. Omkostningerne hertil, samt reparation af eventuelle 
følgeskader på boligen ude og inde, er på ejerens regning. Ved nedtagning af markise skal 
den berørte bygningsdel reetableres helt, således at den opfylder samme funktionskrav 
(især med hensyn til styrke og tæthed) samt udseende som inden opsætning af markisen. 
Ejeren skal skriftligt meddele bestyrelsen inden en nedtagning påbegyndes. Såfremt 
bestyrelsen skønner at reetableringen ikke er foretaget tilfredsstillende, kan bestyrelsen 
forlange arbejdet omgjort inden for en vis tidsfrist for ejerens regning. 
 
§ 22. 
Vedligeholdelse: 
Udvendig vedligeholdelse af ejendommen påhviler foreningen. 
 
Udskiftning og vedligeholdelse af vinduer, vinduesrammer og karme påhviler dog den 
enkelte ejer. Vinduer, rammer og karme m.v. skal være hvide og af samme dimension og 
udseende som de øvrige vinduer i ejendommen. En udskiftning skal godkendes af 
bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 
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Indvendig vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer, der er pligtig stedse at holde sin 
lejlighed vel vedligeholdt. 
 
Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan 
bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for ejerens regning, hvis ejeren 
ikke inden 2 måneder efter påkrav har foretaget udbedring. 
 
Ved indvendig vedligeholdelse forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering, 
vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds, den indvendige side af døre og 
vinduer, alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, 
radiatorventiler og sanitetsinstallationer, tilgangs- og afløbsrør ud til faldstammerne, dvs. 
alt hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge, bortset fra gennemgående 
forsyningsledninger, indtil disses individuelle forgrening til den enkelte lejlighed. 
Vedligeholdelse af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen. 
 
Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til 
en ejerlejlighed, når det er påkrævet af hensyn til reparationer, ombygning m.v. 
 
§ 23. 
Parkering: 
Til bebyggelsen hører parkeringspladser for personautomobiler, der er forbeholdt 
ejerlejlighedsejerne og lejere af ejerlejlighederne. 
 
Besøgende har dog ret til at benytte pladserne til midlertidig parkering. Parkering af 
lastvogne, campingvogne og lignende er forbudt. 
 
§ 24. 
Misligholdelse: 
Til en ejers væsentlige misligholdelse som omtalt i ejerlejlighedslovens § 8 henregnes 
specielt hans undladelse af rettidigt at betale det ham pålignede månedlige bidrag til 
dækning af fællesudgifter eller andel i de ekstraordinære tilskud i henhold til 
vedtægternes § 16 samt udgifter til varme i hen- hold til vedtægternes § 17, herunder de 
månedlige a conto bidrag hertil samt eventuelle efterregninger i forbindelse med 
årsopgørelsen. 
 
Såfremt de førstnævnte bidrag udebliver mere end 8 dage efter forfaldsdagen, kan 
bestyrelsen straks kræve bidraget betalt. 
 
Hvis pålægget ikke imødekommes senest 14 dage efter den sidste opkrævning, kan og 
skal bestyrelsen søge restancen tvangsinddrevet. 
 
§ 25. 
Fællesarealer: 
Al vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne påhviler ejerlejlighedsforeningen. 
 
Al brug af og færdsel på fællesarealerne – bortset fra veje og stier, hvortil offentligheden 
har adgang – er forbeholdt foreningens medlemmer, deres familier og gæster, jf. dog § 
23, men kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse. 
 
Friarealerne kan ikke inddrages til parkering. 
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Den på parkeringspladsen opsatte belysning vedligeholdes af ejerlejlighedsforeningen, 
der også afholder udgifter til driften. 
 
§ 26. 
Elledninger: 
Ud over hvad DONG forlanger udstedt af deklarationer vedrørende 
hovedforsyningsledninger, gælder der om det elektriske ledningsnet følgende: 
 
Hovedforsyningsledninger for strøm til ejerlejligheder m.m. som er anbragt i 
fællesarealer og i ejendommen ind til måler i den enkelte ejerlejlighed, tilhører 
ejerlejlighedsforeningen. Foreningen vedligeholder ledningerne og er som følge heraf 
berettiget til når som helst at skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, 
uanset om dette sker i de enkelte lejligheder. 
 
Fra måler og fremefter tilhører installationen ejeren af den enkelte ejerlejlighed. 
 
Ejerlejlighedsforeningen er berettiget til når som helst at foretage kontroleftersyn af 
anlægget, og ejeren er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger. 
 
Antenner: 
Der er for ejendommen etableret fælles antenneanlæg for radio og tv. Foreningen lejer 
anlægget af YouSee med tilhørende grundpakke. Foreningen opkræver lejen til 
antenneanlægget samt grundpakken hos ejerlejlighedsejerne. 
 
Fuld programpakke kan lejes hos YouSee. Ejeren betaler selv til YouSee for den 
udvidede programpakke. 
 
Vedligeholdelse af anlægget påhviler YouSee, der som følge heraf til enhver tid er 
berettiget til at foretage eftersyn og reparationer af anlægget med tilhørende ledninger i 
medlemmernes ejerlejligheder uden anden forpligtelse end i videst muligt omfang efter 
arbejdets udførelse at reetablere tilstanden fra før. 
 
Alle ejerforeningens medlemmer er pligtige til at modtage grundpakken fra YouSee. 
 
Udgifterne for lejen af anlægget samt modtagelsen af grundpakken deles ligeligt mellem 
foreningens 117 medlemmer. 
 
Lejlighedsejerne er – uanset om de benytter anlægget – uberettiget til selv eller ved anden 
tekniker end YouSee at foretage nogen forandring, fjernelse eller reparation af anlægget. 
 
Strømforbruget ved anlæggets drift betales af ejerlejlighedsforeningerne. Ud over nævnte 
fællesantenneanlæg må ikke opsættes udendørs antenner til radio, fjernsyn eller anden 
lignende. 
 
§ 27. 
Salg og udlejning: 
Ethvert medlem kan pantsætte og sælge sin ejerlejlighed, ligesom han uden bestyrelsens 
samtykke kan udleje denne. Ved udlejning skal udlejer gøre sin lejer bekendt med 
foreningens vedtægter og husorden. Ejer skal tillige give bestyrelsen meddelelse om at 
lejligheden udlejes og oplyse den til hver tid gældende adresse, som ejeren kan kontaktes 
på. Ejerlejligheden falder i arv og kan være genstand for kreditforfølgning. 
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§ 28. 
Pant og sikkerhedsstillelse: 
Til sikkerhed for opfyldelsen af de ejerlejlighedsejerne ifølge foranstående påhvilende 
økonomiske forpligtelser er vedtægter den 29. august 1972 lyst pantstiftende i hver enkelt 
ejerlejlighed forud for al pantegæld med et beløb stort kr. 15.000,00 for så vidt angår 
ejerlejlighederne nr. 1 - 36 inkl., nr. 45 – 80 inkl. og nr. 85 – 129 inkl. Det pantstiftende 
beløb bibeholdes. 
 
Det ovennævnte pantstiftende beløb pristalsreguleres fremover endvidere i takt med 
nettoprisindexet hver den 1. januar på basis af stigningen i nettoprisindexet for oktober - 
oktober i de to foregående år. 
 
Det pantstiftende beløb (kr. 15.000,00) skal være gældende pr. 1. januar 2000. Første 
nettoprisindexregulering finder sted pr. 1. januar 2001 med stigningen i nettoprisindexet 
oktober 1999 - oktober 2000. 
 
Ved hvert ejerskifte, der finder sted efter nærværende vedtægts tinglysning, skal skøde 
yderligere lyses pantstiftende med samme nettoprisindexregulering som i § 28, stk. 2 og 
med pant forud for alle nye lån i ejendommen. 
 
Skødet skal lyses pantstiftende for kr. 120,00 pr. fordelingstalsenhed (tæller), således at 
skødet lyses pantstiftende for: 
 
     Fordelingstal: Beløb: 
     60 x 120 = kr. 7.200,00  
     85 x 120 = kr. 10.200,00  
     89 x 120 = kr. 10.680,00 
   106 x 120 = kr. 12.720,00 
   107 x 120 = kr. 12.840,00  
   111 x 120 = kr. 13.320,00 
 
Beløbet med tillæg af beløbet ifølge § 28, stk. 1 og 2 kan dog maximalt udgøre det beløb, 
kreditforeningerne respekterer uden låneafkortning 
 
§ 29. 
Tinglysning, ændringer og påtaleret m.v.: 
Ovennævnte vedtægt er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 
25. september 2013 og ordinære generalforsamling den 23. oktober 2013. 
 
Herefter udgår tidligere vedtagne vedtægter, således at hidtidigt tinglyste 
vedtægtsbestemmelser, bortset fra det pantstiftende, jf. § 26, stk. 1, begæres aflyst af 
tingbogen og nærværende vedtægt samtidigt lyst servitutstiftende på matr. nr. 7ez, Høje 
Taastrup by, Rønnevang, ejerlejlighed nr. 1 - 129. 
 
Påtaleret i henhold til nærværende deklaration har ejerforeningen ved dennes bestyrelse. 
 
Med hensyn til de på ejendommen påhvilende servitutter, byrder og hæftelser, henvises til 
hovedejendommens og ejerlejlighedernes blad i tingbogen. 
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