
Bestyrelsen	  for	  A/B	  Absalonsgade	  24	  stiller	  forslag	  om	  ændring	  af	  vedtægterne	  på	  baggrund	  af	  de	  
vedtagne	  ændringer	  i	  ABF’s	  standardvedtægt.	  

Følgende	  ændringer	  foreslåes	  til	  vedtagelse:	  

	  

Vedtægtens	  §	  3,	  stk.	  2	  ændres	  til:	  
	  
(3.2)	   ”Som	  andelshaver	  kan	  endvidere	  med	  bestyrelsens	  godkendelse	  optages	  en	  

person	  eller	  en	  juridisk	  person,	  som	  har	  købt	  andelen	  på	  tvangsauktion	  som	  
ufyldestgjort	  panthaver.	  Denne	  andelshaver	  skal	  betale	  boligafgift	  og	  andre	  
beløb,	  der	  opkræves	  af	  foreningen,	  frem	  til	  det	  tidspunkt,	  hvor	  andelen	  er	  
videresolgt.	  Denne	  andelshaver	  kan	  ikke	  fremleje	  boligen/erhvervsandelen,	  har	  
hverken	  stemmeret	  eller	  mulighed	  for	  at	  stille	  forslag	  på	  
andelsboligforeningens	  generalforsamling,	  og	  skal	  inden	  6	  måneder	  fra	  
auktionsdagen	  sælge	  andelen	  til	  en	  person,	  som	  opfylder	  kravene	  i	  §	  3	  stk.	  1.	  
Såfremt	  andelen	  ikke	  er	  solgt	  inden	  6	  måneder	  fra	  auktionsdagen,	  overtager	  
andelsboligforeningen	  salget,	  og	  bestemmer,	  hvem	  der	  skal	  overtage	  andel	  og	  
bolig	  og	  de	  vilkår,	  overtagelsen	  skal	  ske	  på,	  hvorefter	  afregning	  finder	  sted	  
som	  anført	  i	  §	  15.”	  

Konsekvensændringer	  som	  følge	  af	  ovenstående:	  

• Tidligere	  §	  3,	  stk.	  2	  ændres	  til	  3,	  stk.	  3.	  
• Tidligere	  §	  3,	  stk.	  3	  ændres	  til	  §	  3,	  stk.	  4.	  
• Tidligere	  §	  3,	  stk.	  4	  ændres	  til	  §	  3,	  stk.	  5.	  
• Tidligere	  §	  3,	  stk.	  5	  ændres	  til	  §	  3,	  stk.	  6.	  

	  

	  
Vedtægtens	  §	  6,	  stk.	  3	  ændres	  til:	  
	  

(6.3)	   ”Andelen	  kan	  belånes	  i	  overensstemmelse	  med	  reglerne	  i	  
andelsboligforeningsloven.	  Der	  kan	  ikke	  gives	  transport	  i	  et	  eventuelt	  
tilgodehavende	  efter	  en	  overdragelse,	  som	  endnu	  ikke	  er	  aftalt.	  Der	  kan	  heller	  
ikke	  anvises	  eller	  meddeles	  fuldmagt	  for	  nogen	  anden	  end	  andelshaveren	  til	  at	  
modtage	  og	  kvittere	  for	  afregning	  af	  et	  sådant	  tilgodehavende.	  Foreningen	  
kan	  kræve,	  at	  andelshaveren	  betaler	  gebyr	  for	  afgivelse	  af	  erklæringer	  til	  brug	  
for	  tinglysning	  af	  pantebreve	  eller	  retsforfølgning	  i	  henhold	  til	  
andelsboligforeningslovens	  §	  4	  a,	  ligesom	  foreningen	  kan	  kræve,	  at	  
andelshaveren	  betaler	  for	  eventuel	  vurdering	  af	  forbedringer	  m.v..”	  

	  
	  
	  



Vedtægtens	  §	  13	  suppleres	  med	  et	  nyt	  stk.	  4:	  
	  
(13.4)	   ”Såfremt	  der	  ikke	  kan	  findes	  en	  køber	  til	  den	  maksimalt	  lovlige	  pris	  i	  henhold	  til	  

vedtægternes	  §	  14,	  eller	  sælger	  ønsker	  at	  sælge	  andelen	  under	  maksimal	  lovlig	  
pris	  til	  personer,	  der	  ikke	  er	  nævnt	  i	  §	  13,	  stk.	  2,	  litra	  a,	  skal	  den	  køber,	  der	  
ønsker	  at	  købe	  til	  en	  lavere	  pris,	  i	  overdragelsesaftalen	  være	  bundet	  af	  sit	  
tilbud	  i	  10	  hverdage,	  såfremt	  nedsættelsen	  af	  prisen	  er	  mere	  end	  15	  %	  af	  den	  
udbudte	  lovlige	  pris	  eksklusiv	  løsøre.	  De	  indtegnede	  på	  ventelisterne	  efter	  §	  13,	  
stk.	  2,	  litra	  b	  og	  c	  skal	  herefter	  tilbydes	  andelen	  igen	  til	  den	  pris,	  som	  sælger	  
har	  kunnet	  opnå	  til	  anden	  side	  med	  en	  acceptfrist,	  der	  udløber	  dagen	  før	  
købers	  vedståelsesfrist	  udløber.	  Bestyrelsen	  kan	  beslutte,	  at	  indtegnede	  på	  
ventelisten,	  når	  lejligheden	  udbydes	  første	  gang	  til	  ventelisterne,	  skal	  meddele,	  
om	  de	  ønsker	  lejligheden	  tilbudt	  igen	  til	  en	  lavere	  pris,	  hvis	  lejligheden	  ikke	  kan	  
sælges	  til	  den	  udbudte	  lovlige	  pris	  efter	  §	  14.”	  

	  

	  
Vedtægtens	  §	  14,	  stk.	  1,	  litra	  A	  ændres	  til:	  
	  

Vedtægter	  for	  etagebyggeri:	  	  

(14.1	  A)	   ”Værdien	  af	  andelen	  i	  foreningens	  formue	  opgøres	  til	  den	  pris	  med	  eventuel	  
prisudvikling,	  som	  senest	  er	  godkendt	  af	  generalforsamlingen	  for	  tiden	  indtil	  
næste	  årlige	  generalforsamling.	  Andelenes	  pris	  og	  eventuelle	  prisudvikling	  
fastsættes	  under	  iagttagelse	  af	  reglerne	  i	  andelsboligforeningsloven	  og	  i	  øvrigt	  
under	  hensyn	  til	  værdien	  af	  foreningens	  ejendom	  og	  andre	  aktiver,	  samt	  
størrelsen	  af	  foreningens	  gæld.	  Generalforsamlingens	  prisfastsættelse	  er	  
bindende,	  selvom	  der	  lovligt	  kunne	  have	  været	  fastsat	  en	  højere	  pris.	  En	  
eventuel	  reguleringsklausul	  i	  overdragelsesaftalen	  kan	  alene	  godkendes,	  
såfremt	  der	  i	  aftalen	  er	  indsat	  et	  maksimum	  for	  reguleringsbeløbet.	  
Reguleringsklausulens	  formulering	  skal	  godkendes	  af	  andelsboligforeningens	  
bestyrelse,	  og	  bestyrelsen	  kan	  beslutte,	  at	  klausulen	  skal	  oprettes	  på	  en	  
standardformular.”	  

	  

Vedtægter	  for	  tæt/lav	  bebyggelse:	  	  

(14.1A)	   ”Værdien	  af	  andelen	  i	  foreningens	  formue	  opgøres	  til	  den	  pris	  med	  eventuel	  
prisudvikling,	  som	  senest	  er	  godkendt	  af	  generalforsamlingen	  for	  tiden	  indtil	  
næste	  årlige	  generalforsamling.	  Andelenes	  pris	  og	  eventuelle	  prisudvikling	  
fastsættes	  under	  iagttagelse	  af	  reglerne	  i	  andelsboligforeningsloven	  og	  i	  øvrigt	  
under	  hensyn	  til	  værdien	  af	  foreningens	  ejendom	  og	  andre	  aktiver,	  samt	  
størrelsen	  af	  foreningens	  gæld.	  Generalforsamlingens	  prisfastsættelse	  er	  
bindende,	  selvom	  der	  lovligt	  kunne	  have	  været	  fastsat	  en	  højere	  pris.	  En	  
andelshaver	  er	  uanset	  den	  af	  generalforsamlingen	  fastsatte	  pris	  berettiget	  til	  



at	  beregne	  sig	  samme	  pris	  for	  andelen	  i	  foreningens	  formue,	  som	  han	  selv	  
lovligt	  har	  betalt,	  jfr.	  andelsboligforeningslovens	  regler	  herom.	  En	  eventuel	  
reguleringsklausul	  i	  overdragelsesaftalen	  kan	  alene	  godkendes,	  såfremt	  der	  i	  
aftalen	  er	  indsat	  et	  maksimum	  for	  reguleringsbeløbet.	  Reguleringsklausulens	  
formulering	  skal	  godkendes	  af	  andelsboligforeningens	  bestyrelse,	  og	  
bestyrelsen	  kan	  beslutte,	  at	  klausulen	  skal	  oprettes	  på	  en	  standardformular.”	  

	  

	  

Vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  2	  ændres	  til:	  

(15.2)	   ”Alle	  vilkår	  for	  overdragelsen	  skal	  godkendes	  af	  bestyrelsen,	  der	  kan	  
bestemme,	  at	  overdragelsen	  skal	  oprettes	  på	  en	  standardformular.	  Foreningen	  
kan	  hos	  overdrager	  og/eller	  erhverver	  opkræve	  et	  gebyr.	  Foreningen	  kan	  
endvidere	  kræve,	  at	  overdrageren	  refunderer	  udgiften	  til	  forespørgsel	  til	  
andelsboligbogen,	  udgifter	  til	  besvarelse	  af	  forespørgsel	  fra	  ejendomsmægler	  
m.m.,	  samt	  refunderer	  udgifter	  og	  betaler	  et	  rimeligt	  vederlag	  for	  bestyrelsens	  
og/eller	  administrators	  ekstraarbejde	  ved	  afregning	  til	  pant-‐	  eller	  
udlægshavere	  og	  ved	  tvangssalg	  eller	  –auktion.”	  

	  

Første	  del	  af	  vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  3	  ændres	  til	  nedenstående	  §	  15,	  stk.	  3.	  
	  
(15.3)	   	   	  ”Overdragelsessummen	  skal	  senest	  5	  hverdage	  før	  overtagelsesdagen	  være	  indgået	  

på	  foreningens	  konto	  i	  pengeinstitut.	  Såfremt	  overdragelsesaftale	  indgås	  mere	  end	  2	  
uger	  før	  overtagelsesdagen,	  skal	  køber	  senest	  5	  hverdage	  efter	  aftalens	  indgåelse	  
enten	  deponere	  købesummen	  eller	  stille	  standardbankgaranti	  for	  denne.	  Det	  
deponerede/det	  garanterede	  beløb	  skal	  frigives	  til	  andelsboligforeningen	  senest	  5	  
hverdage	  før	  overtagelsesdagen.”	  

 
	  
Anden	  del	  af	  vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  3	  ændres	  til	  nedenstående	  §	  15,	  stk.	  4.	  

	  

	   (15.4)	   	   ”Andelsboligforeningen	  afregner	  –	  efter	  fradrag	  af	  sine	  tilgodehavender	  og	  
nødvendige	  beløb	  til	  indfrielse	  af	  eventuelt	  garanteret	  lån	  med	  henblik	  på	  frigivelse	  af	  
garantien	  –	  provenuet	  først	  til	  eventuelle	  rettighedshavere,	  herunder	  pant-‐	  og	  
udlægshavere,	  og	  dernæst	  til	  den	  fraflyttende	  andelshaver.”	  

	  
	  
Vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  4	  bliver	  herefter	  til	  §	  15,	  stk.	  5.	  
	  

	   (15.5)	   	   ”Bestyrelsen	  er	  ved	  afregning	  overfor	  den	  fraflyttende	  andelshaver	  berettiget	  til	  at	  
tilbageholde	  et	  beløb	  til	  sikkerhed	  for	  betaling	  af	  ikke	  forfalden	  boligafgift	  og	  



efterbetaling	  af	  varmeudgifter	  og	  lignende.	  Såfremt	  afregning	  med	  erhververens	  
samtykke	  sker	  inden	  overtagelsesdagen,	  er	  foreningen	  endvidere	  berettiget	  til	  at	  
tilbageholde	  et	  skønsmæssigt	  beløb	  til	  dækning	  af	  eventuelle	  krav	  i	  anledning	  af	  
mangler	  konstateret	  ved	  overtagelsen.”	  

	  

Vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  5	  ændres	  til	  nedenstående	  §	  15,	  stk.	  6.	  
	  

(15.6)	   	   ”Snarest	  muligt	  efter	  erhververens	  overtagelse	  af	  boligen	  skal	  denne	  med	  
bestyrelsen	  gennemgå	  boligen	  for	  at	  konstatere	  eventuelle	  mangler	  ved	  
boligens	  vedligeholdelsestilstand	  eller	  ved	  forbedringer,	  inventar	  og	  løsøre,	  der	  
er	  overtaget	  i	  forbindelse	  med	  boligen.	  Erhververen	  kan	  kun	  komme	  med	  
mangelindsigelser	  i	  op	  til	  og	  med	  8	  dage	  fra	  overtagelsesdagen,	  bortset	  fra	  
indsigelser	  vedrørende	  skjulte	  mangler.	  Foreningen	  skal	  gøre	  erhververens	  og	  
foreningens	  eventuelle	  krav	  gældende	  overfor	  sælger	  senest	  14	  dage	  efter	  
overtagelsesdagen.	  Såfremt	  erhververen	  forlanger	  prisnedslag	  for	  sådanne	  
mangler,	  kan	  bestyrelsen,	  hvis	  forlangendet	  skønnes	  rimeligt,	  tilbageholde	  et	  
tilsvarende	  beløb	  ved	  afregningen	  til	  overdrageren,	  således	  at	  beløbet	  først	  
udbetales,	  når	  det	  ved	  dom	  eller	  forlig	  mellem	  parterne	  er	  fastslået,	  hvem	  det	  
tilkommer.”	  

	  

	  

Vedtægtens	  §	  15,	  stk.	  6	  ændres	  til	  nedenstående	  §	  15,	  stk.	  7.	  
	  

(15.7)	   	   ”Overdragelsessummen	  med	  eventuelle	  fradrag	  som	  nævnt	  i	  stk.	  4-‐6	  skal	  afregnes	  
senest	  10	  hverdage	  efter	  overtagelsesdagen,	  forudsat	  at	  beløbet	  er	  modtaget	  fra	  
erhververen.”	  

	  

	  

Vedtægtens	  §	  18,	  stk.	  3	  ændres	  til:	  
	  

(18.3)	   	   ”Ved	  dødsboets	  overdragelse	  af	  andelsboligen	  til	  de	  efter	  forudgående	  stykker	  
berettigede	  personer	  finder	  §§	  14-‐15	  tilsvarende	  anvendelse.	  Ved	  arveudlæg	  til	  
en	  af	  de	  efter	  forudgående	  stykker	  berettigede	  personer	  finder	  §§	  14	  og	  15	  
tilsvarende	  anvendelse,	  dog	  bortset	  fra	  §	  15	  stk.	  3-‐7	  om	  indbetaling	  og	  
afregning,	  idet	  erhververen	  i	  disse	  tilfælde	  indtræder	  i	  afdødes	  forpligtelser	  
over	  for	  foreningen.”	  



Vedtægtens	  §	  19,	  stk.	  3	  ændres	  til:	  

(19.3)	   	   ”Ved	  ægtefælles/registreret	  partners	  fortsættelse	  af	  medlemskab	  og	  beboelse	  af	  
boligen	  skal	  begge	  ægtefæller/registrerede	  partnere	  være	  forpligtet	  til	  at	  lade	  
fortsættende	  ægtefælle/registrerede	  partner	  overtage	  andel	  gennem	  skifte	  eller	  
overdragelse.	  Ved	  overdragelse	  i	  henhold	  hertil	  eller	  ved	  overdragelse	  i	  henhold	  til	  §	  
19	  stk.	  2	  finder	  §§	  14-‐15	  tilsvarende	  anvendelse.	  Ved	  fortsættende	  
ægtefælles/registrerede	  partners	  overtagelse	  gennem	  ægtefælleskifte	  finder	  §§	  14	  og	  
15	  tilsvarende	  anvendelse,	  dog	  bortset	  fra	  §	  15	  stk.	  3-‐7	  om	  indbetaling	  og	  afregning,	  
idet	  fortsættende	  ægtefælle/registrerede	  partner	  i	  disse	  tilfælde	  indtræder	  i	  tidligere	  
andelshavers	  forpligtelser	  over	  for	  foreningen	  og	  eventuelt	  långivende	  pengeinstitut.”	  

	  

	  


