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FOR

'' EJERFORENINGEN OSTKAJEN''

Y . r .
' Navn

( 1. 1 ) Ej erforeningens navn er "Ejerforenin gen Ostkaj en rr

o  z -

Formfll og hjemsted

(2.1) Ejerforeningens formil er at varetage medlemmemes felles anliggender, rettigheder og
forpligtelser som lej lighedsejere, og herunder at administrere ejendommen ej erlejlighedsnum-
rene l-54 af matr.nr. 49-c,49-u,49-v,49-x,49-y,49-z og 49-aa Frederikssund Bygrunde, be-
liggende Amsterdamhusene l-54, 3600 Frederikssund samt sarge for ejerforeningens forsvarli-
ge drift og opretholdelse af god vedligeholdelsestilstand i ejendommen.

(2.2) Ejerforeningens hjemsted er Frederikssund Kommune.

$  r .
Medlemskab

(3. 1) Samtlige ejere af ej erlejlighedeme nr. 1-54 af ej endommen matr.nr. 49 c, 49-u, 49-v, 49-x,
49-y,49-z og 49-aa Frederikssund Bygrunde beliggende Amsterdamhusene 1-54, 3600 Frede-
rikssund er medlemmer af ejerforeningen. Medlemskab er pligtmassigt. Medlemskabet har
virkning fra overtagelsesdagen, men en erhveler af en ejerlejlighed kan fsrst udsve stemme-
retten, ner foreningens administrator har fiet meddelelse om ejerskiftet.

(3.2) Den tidligere ejers medlemskab ophorer samtidig med den nye ejers indtraden, men den
tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophorer dog forst, nir deu nye ejers skode er
endeligt og tinglyst uden prrejudicerende anmerkninger, og nAr den tidligere ejer har betalt
samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt oplyldt samtlige sine forpligtelser over for for-
eningen.

(3.3) Den til enhver tid vaerende ejer af en ejerlejlighed indtreeder i den tidligere ejers rettighe-
der og forpligtelser over for foreningen og hafter siledes bl.a. for den tidligere ejers restancer
til forenineen af enhver art til enhver tid.

Fordelingstal

(4. 1) Til hver lejlighed er knlttet en efter foldelingstal beregnet forholdsmassig andel af felles
rettigheder og forpligtelser. Medlemmemes forelobige fordelingstal fremgAr af bilag 1 til nrer-



verende vedtegter, idet det endelige fordelingstal fastsaettes af bestyrelsen i forbindelse medendelig.opmdling af ejendommen. Forderingslallene mellem lejlighederne t"d;;;;; kan her-udover kun rendres med samtykke fra alle me-dlemmer af. el erforeningen.

(4'2')ved senere ferdiggorelse af ejerlej lighederne i2. etape er medlemmeme forpligtede til atacceptere andring. i fordelingstallene ved opmdling af de avrige ejerlejligheder.

'  $s.
Generalforsamling

(5-1) Generalforsamlingen er.ejerforeningens sverste myndighed. De af bestyrelsen trufhe afgo-relser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen.

(5'2) Beslutninger pi generalforsamlingen treffes af de fremmsdte med simpel stemmeflerhedefter fordelingstal.

(5'3) Til beslutninger om veesentlige forbedringer, vesentlig forandring af falles bestanddeleog tilbehor eller om salg af vaesentlige dele af felles bestanddele eller o-m endring i disse ved-tegter kreves d'og, at 2/3 af de stemmeberettigede sdvel efter antal som efter"fordelngstalstemmer herfor' Sdfremt forslaget uden at vere vedtaget efter denne regel har opna.iilrrutningfra mindst 2/3 af d'e fremmodte stemmeberettigede eier sivel antal soir efter firJeiingstat, ar-holdes ny generalforsamling inden 4 uger, og pA denne kan fbrslaget - uanset antallet af frem-modte - vedtages med 2/3 afde afgivne stemmer efter antal og fordilingstal.

(5 '4). stemmeretten pa en generalforsamling kan udoves af et medlems egtefe e e er af enmyndig person, som medlemmet skriftrigt har meddelt furdmast dertil.

ordinrer o* .urr.no.l,f*r generatforsamting

(6.1) Hvert ir i maj mined aiholdes ordiner generalforsamling.

(6.2) Dagsordenen for den ordinere generalforsamling skar omfatte folgende punkter:

l .
2.
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .

Valg af dirigent.
Bestyrelsens afleggelse af 6rsberetning for det senest forlsbne ir.
Foreleggelse og godkendelse afirsregnskab med p8tegning afrevisor.
Foreleggelse og godkendelse afbudget for det indevaeiende regnskabsAr.
Valg af formand for bestyrelsen.
Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
Valg afto suppleanter.
Valg af administrator.
Valg af revisor og eventuel suppleant for denne.
Eventuolt.



Ethvert medlem har ret til at fA et angivet emne vedrsrende ejerforeningen behandlet af gene-
ralforsamlingen, idet forslag frems€ttes efter $ 7.

(6.3) Dirigenten afgor alle sporgsmil vedrsrende sagernes behandlingsmtrde, stemmeafgivnin-
gen, dennes resultat og andre tvivlssporgsmil opstiet under generalforsamlingens afvikling.

(6.4) Ekstraordinar generalforsamling afholdes

- n6r bestyrelsen finder anledning dertil,
- nAr det til behandling af et angivet emne begeeres af mindst 1/4 af ejerforeningens med-

lemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller
- nAr en tidligere generalforsamling har besluttet det.

(6.5) Der optages referat af forhandlingerne pi generalforsamlingen. Referatet underskrives af
dirigenten og udsendes senest l4 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

$7.
Indkaldelse til generalforsamling

(7.1) En generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen
skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

(7.2) Forslag, der agtes stillet pi gene ralforsamlingen, skal vere bestl,relsen i hende senest to
uger for generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed,
udsendes med tilhsrende materiale til foreningens medlemmer senest en uge for generalforsam-
lingen.

$8 .
Bestyrelsen

(8.1) Bestyrelsen velges af generalforsamlingen. Den bestir af 2-4 medlemmer fomden for-
- manden, der valges s€rskilt. Desuden velges to suppleanter. Valgbar som formand, medlem-

mer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer samt disses aegtefal-
ler eller ansatte. Et medlem, medlemmets agtefelle eller ansat hos medlemmet kan dog ikke
vsere samtidige medlemmer af bestyrelsen.

(8.2) Bestyrelsens fonnand, medlemmer og suppleanter vrlges for to Ar. Genvalg kan finde
sted. Ved dfgangen mellerr de ordinere generalforsamlinger indtreder de valgte suppleanter i
bestyrelsen. Er der ikke tilstlekkelige suppleanter, eksempelvis sorr folge af afgang, indkaldes
ekstraordinaer generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

S6fremt formanden fratreder sit hverv i en valgperiode, ve lger den ovrige besty'else en ny
formand, der fungerer indtil nrste generalforsam ling.

(8.3) Ved en forretningsolden kan bestyrelsen traffe neerrnere besternmelse om udforelsen afsit
hverv.



(8.4) JM Danmark A,/s er berettiget til en post i bestyrelsen, silenge JM Danmark A/S ejer
ejerlejligheder med et samlet fordelingstal pit r5% af det samlede fordilinsstar eller mere.

$e.
Best5rrelsens opgave

(9. I ) Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

(92) Det.pdhviler bestyrelsen at sorge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens felles
anliggender, herunder betaling af frlles udgifter, tegning af sadvantlge forsikringer (herunder
brandforsikring og kombineret grundejerforsiking), renholdelse, vedligeholdelse 

-og 
fLrnyelser

i det omfang, sidanne foranstaltninger efter ejendommens karakter mA anses for p6-krrevet. Be-
styrelsen skal sikre; at administrationen af ejendommen foregir forsvarligt, og at der fsres for-
svarligt regnskab over ejerforeningens indtegter og udgifter.

$  10 .
Besfyrelsesmoder

(10.1) Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmsde, s6 ofte anledning findes at forelig-
ge, samt nir to medlemmer af bestgelsen begarer det. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at
pise, at der afholdes mindst 2 irlige bestyrelsesmoder.

(10.2) Bestlrelsen er beslutningsdygtig, nAr 3 medlemmer er til stede.

(10.3) Beslutning treffes af de msdende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet
besty'elsesmedlemmer ved forfald er berettigede til at afgive fuldmagt iil et andet bestyrelses-
medlem med henblik pi stemmeafgivning p6 det pigaldende bestyreGesmode. Star stemmeme
lige, gor formandens stemme udslaeet.

$  11 .
Administration

(11.1) Den af generalforsamlingen valgte administrator skal vare ejendomskl,ndig og have for_
noden forsikdngsdrkning.

(l 1.2) Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet pa en generalforsamling, kan
den ikke-genvalgte administrator opsiges af besty'relsen med et virsel pe 3 meneder tit den l. i
en mdned,

(l 1.3) Administrator er befuldmegliget til at handle pi foreningens vegne i alle forhold vedrs-
rende den daglige drift. Administrator fsrer et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revi-
sionens kontrol.

(11.4) Administrators honorar afltoldes som en felles udgift af foreningen.



$ 12 .
Tegningsret

(12.1) Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med 6t
andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator.

$  13 .
' Revision

(13.1) Ejeiforeningens regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt registreret eller stats-
autoriseret revisor.

(13.2) Revisor afg&r hvert Ar. Genvalg kan finde sted.

(13.3) I forbindelse med sin revision skal revisor undersoge, om forretningsgangen er betryg-
gende.

(13.4) Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsboger og beholdninger og kan fordre en-
hver oplysning, som han finder af betydning for udfarelsen af sit hverv.

(13.5) Der skal fsres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et
irsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Hver gang indforelse i revisionsprotokollen er sket, skal protokollen fremlagges pi forstkom-
mende bestyrelsesmode og de tilstedeverende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift
bekrefte, at de har gjort sig bekendt med indfsrelsen.

$  14 .
Arsregnskab

( 14. I ) Foreningens regnskabsAr er kalenderdret.

( 14.2) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og pAtegnes af revisor.

$ ls .
Frellesudgifter

(15.1) Til dekning af foreningens udgifter betaler medlemmer:re 6 conto-feellesudgifter efter
fordelingstal i forhold til det p& generalforsamlingen vedtagne budget. Bestl'relsen kan traffe
beslutning om at endre 6 conto-betalingerne, n6r der skonnes at vere behov herfor. A conto-
fallesudgifter erlegges kvartalsvis forud.

(15.2) Udgifter til frelles forsyning tned varme og varmt vand afholdes som fallesudgift, men
udgifterhe hertil fordeles som anfort i $ 16.



(15.3) Ejerforeningens eventuelle tab pi tilgodehavender hos nuvrrende eller tidligere ejerlej-
lighedsejere medtages som en frellesudgift i det regnskabs6r, hvor tabet efter bestyr'elsesbeslut-
ning kan anses for konstateret.

$  16 .
Varmeregnskab

(16.1) Ejerforeningen er berettiget og forpligtiget til at forsyne ejerlejligheder i ejerforenrngen
med varme og varmt vand. Der fores serskilt regnskab over varmeud.gifteme.

(16.2) Varmeudgifteme fordeles mellem lejlighedsejeme i overensstemmelse med de i henhold
til den enhver tid vaerende lejelovgivning fastsatte principper for fordeling af varmeudgifterne i
udlejningsej endomme.

(16.3) Administrator fastsaetter 6 conto-varmebelsb efter de regler, der er geldende for tejere i
henhold til den til enhver tid geldende lejelovgivning.

(16.4) I varmeregnskabet indgir de udgifter, som medgir til ejendommens forsyning med var-
me, herunder fx forbrug, drift, vedligeholdelse og administratron.

$  17
Grundfond

( 1 7. 1) Hvert medlem af foreningen bidrager irligt med kr. 1 5 pr. m2 tinglyst areal til forenin-
gens grundfond. Bidrag til grundfunden opkreves kvartalsvrs.

(17.2) Grundfondens midler anbringes pi betryggende vis efter bestyrelsens beslutning. Besty-
relsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse afnodvendige ekstraoridinere
udgifter, som ikke kan daekkes af de lobende indbetalinger fra medlemmemi.

(17.3) Regnskab vedrorende grundfonden indeholdende opgorelse af hver enkelt ejerlejligheds
andel forelagges pi den ordinrre generalforsamling sammen med Arsregnskabet. 

-Enhver 
eler-

lejlighedsejer er berettiget og foryligtiget til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af
sin ejerlejlighed, men kan ikke pi anden m6de disponere over andelen i grundfonden.

(17.4) Bestyrelsen piser, at der ved vedtagelsen af det irlige budget pi den irlige generalfor-
samling tager stilling til, hvorvidt der skal ske indbetalinger til gundfonden for det kommende
regnskabsAr efter de i stk. 1 nevnte retninsslinier.

$  18 .
Medlemmernes hreftelse

(18.1) For foreningens forpligtelser over for tredjernand haftel medlen,meme principalt pro ra-
ta, subsidiart solidarisk. Krav mod foreningens medlemmer kan fsrst soges gennemfort over
fol de erikelte ej erlej lighedsej ere, nar betaling forgaves er sogt opnAet hos ejerforeningen.



$ 19 .
Pant

( 19.1) Til sikkerhed for betaling af fellesudgifter, bidrag til gundfond ogi avrigt for ethvert
krav, som foreningen matte fa pe et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdel-
se, tinglyses nervarende vedtegter pantstiftende pi hver enkelt ejerlejlighed for et belsb stort
kr. 35.000.00.

(19.2) Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det belsb, der for tiden galder i henhold til be-
kendtgorelse nr. 235 af 23. april 1998 om realkeditinstitutters verdiansettelse og l&neudmA-
ling, $ 23, stk. 5. Da det fastsatte belob reguleres som anfsrt i n€vnte bekendtgorelse eller i
medfor afden til enhver tid geldende lovgivning herom, kan ejerforeningens generalforsamling
med bindende virkning for samtlige ej erlej lighedsej ere ved simpel stemmeflerhed efter $ 5.2 i
n&rvarende vedtegt beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvaren-
de.

Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgorelse eller de til enhver tid tilsvarende gaeldende
regler, skal bestyrelsen fremsaette forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere
for fremtidige rndringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggore vilk6rene for opta-
gelse af realkreditlin i ej erlej lighedeme. Bestyrelsens forslag i denne lienseende skal vedtages
med det for vedteegtsrndringen galdende kvalificerede flerta1, jf. narverende vedtagts $ 5.3.

(19.3) Til sikkerhed for ejerforeningens betaling af medlemsbidrag til Grundej erforeningen
Amsterdamhusene og i avrigt for ethvert krav, som grundej erforeningen mitte fA pi ej erfor-
eningen, tillegges grundej erforeningen sekunder panteret inden for det ovenfor fastsatte belob,
jfr. $ 19 stk. I og $ l9 stk. 2. Grundejerforeningen er forpligtet til fsrst at soge sit krav gennem-
fsrt over for ej erforeningen.

(19.4) Panteretten respekterer de pA ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respek-
terer i  ovrigt ingen pantegalc.

(19.5) Pantstiftelsen dener ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid vrerende gald til
ejerforeningen,vedrsrende de enkelte ejerlej ligheder, uanset om nuverende eller tidligere lej-
lighedsejer mette hefte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtreder er-
hververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.

(19.6) OpnAs der ved salg af ejerlejligheden pA tvangsauktion ikke dakning til pantstiftelsen,
hal aktionsksber pligt til efter pikrav fra administrator eller bestyrelsen pA ny at lade vedtseg-
terne lyse pantstiftende som anfsrt ovenfor.

$  20 ,
Udvendig vedligeholdelse

120.1; Den:felles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og opretning af yderrnure samt be-
rende indvendigt murveerk - bortset fra puds og vegbekledning - barende konstruktioner i eta-
geadskillelser, tag, tagrender, altaner, trappeopgange, udvendig behandling af entredore samt
alle falles anlag iovrigt. Rsr, faldstammer, aftrakskanaler og andre forsl,ningsledninger til



feiles brug omfattes af den frelles vedligeholdelse, uanset at disse er fsrt igennem lejligheder-
ne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed.

(20.2) Behandling af alt udvendigt travrrk anses som faelles vedligeholdelse. Det galder dog
ikke terrassegulve, indvendig side af terrassehegn samt ffapper og hindlister.

Udskiftning afvinduer og udvendige dore og de hermed forbundne udgifter anses ligeledes som
frlles vedligeholdelse,

NAr udvendig behandling af ejendommens vinduer finder sted, er lejlighedsej eren forpligtet til
samtidig at foranledige vindueme behandlet indvendigt, for si vidt det er pikravet.

(20.3) Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder i vinduer i fellesareal, aftroldes af
ejerforeningen. Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte
ejerlej ligheder, afholdes af ej erlej lighedsejerne hver for sig.

(20.4) SAfremt en ejerlejlighed skal istandsettes som folge af vandskade eller lignende for hvil-
ken ingen lejlighedsejer har noget ansvar, afholdes udgiften af ejerforeningen.

(20.5) Uden bestyrelsens samtykke mi lejlighedsejerne ikke:

l) foretage endring, reparationer, behandling eller maling uden for ej erlejlighederne,
herunder udvendig behandling af vinduer, facade, behandling af dore mod fallesarea-
ler, maling af altaner eller andre udendsrs opholdsarealer, samt

2) pasette skilte, reklamer, udhangsskabe, parabolantenner, vaffnepumper eller andet,
der rendrer den udvendige side af ej erlej lighedemes klimaskrerm.

$ 21.
Indvendig vedligeholdelse

(21. 1) Udgifter ti1 indvendig vedligeholdelse af en ejerlejlighed pihviler den enkelte lejligheds-
ejer. Indvendig vedligeholdelse i en ejerlejlighed omfatter maling, hvidtning, tapetsering og an-
den vedligeholdelse sesom fomyelse og reparation af gulve, travark, herunder indvendig be-
handling af vinduer, puds, installationer til gas, vand og andre forsyningsledninger, der ikke
omfattes af $ 20 samt vedligeholdelse af kskken- og badeverelsesinstallationer og indretninger
i zvrigt.

s 22.
Frelles nyinstallationer og moderniseringer

(22.1) Enhver lejlighedsejer er forpligtet til at betale en forholdsmassig andel af anlegs- og
driftsudgifterne for mindre nyinstallationer og modemiseringer, for si vidt et flertal af lejlig-
hedsejerre bfter fordelingstal ved en generalforsam ling har vedtaget sidanne anlegs gennemfs-
relse. Lej lighedsej eren er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte navnte nyinstallationer og mo-
den.riseringer, sAfremt tilslutning er pAkrevet.



(22.2) Enhuer lejlighedsejer er forpligtet til at medvirke til og betale en forholdsmessig andel
af stsne anlegs- og driftsudgifter ved andringer af fellesanleg, moderniseringer og nyinstalla-
tion-er, som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de stemmeberettigedJ bed-e efter antal
og fordelingstal, jf' $ 5.3, Simpel stemmeflertal finder anvendelse ved beilutning om nsdven-
dige reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning af eksisterende indretning og iistallationer.

(22.3) Udgiftsfordelingen til samtlige vedtagelser efter narvarende paragraf sker efter forde-
lingstal.

Q2 4)l6,fremt foreningen efter godkendelse pA en generalforsamling foranstalter udfsrt udven-
dig vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter foieningens sksn findes nod-
vendigt eller hensigtsmassigt, at der samtidig hermed udfores folgearbejJer i den enkelte ejer-
lejlighed, er den enkelte ejer forpligtet til at lade disse arbejder udfsre, herunder at give de af
bestyrelsen udpegede h6ndverkere adgang til lejligheden.

$  23 .
Ejerlej lighedernes benyttelse

(23' l) Udlejning af enkelte varelser i en ejerlejlighed mi ikke ske i et sidant omfang, at der bor
flere^personer i ejerlejligheden end der er verelser i denne, og ejerlejligheden m6 ikfe fi karak-
ter af en klublej l ighed.

(23.2) En lejlighedsejer m& ikke uden bestlrelsens skriftlige samtykke foretage indgreb i yder-
mure, brrende indvendigt murvrrk - bortset fra puds og vagbekledning - barendelonstrukti-
oner i etageadskillelser eller berende konstruktioner i ovrigt. Er tilladelie som navnt ikke for-
ud indhentet, kan bestyrelsen forlange omg6ende retablering.

(23.3) Der mA kun drives erhverv fra ejerlejligheder i ejendommen med besty'relsens tilladelse,
som alene kan gives pi betingelse af, at medlemmet opnir alle nadvendige tilladelser fra of-
fentlige m1.ndi gh eder.

$ 24.
Misligholdelse

(24.1) Hvis en ejerlejlighed groft forsommes til gene for de avrige lej lighedsejere, kan bestgel-
sen krcve fomsden vedligeholdelse og istandsattelse foretaget inden for en af bestyrelsen fast-
sat frist.

(24.2).Rfterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen satte den pageldende ejerlejlighed
i stand for lejlighedsej erens regning og om fomodent soge fyldestgorelse i ejerforening.n, pun-
teret.

(24.3) Ejerforeningen er berettiget til i overensstemmelse med ej erlej lighedslovens $ 8 at for-
lange en lej'lighedsejers fraflytning i tilfalde af grov eller oftere gentagni misligholdjse af for-
pligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer.



$ 25 .
Husorden

(25.1) Samtlige lejlighedsejere og brugere af ejerligheder er forpligtet til at underkaste sig den
til enhver tid af generalforsamlingen vedtagne husorden.

$ 26.
' Terrasse/haver

(26.1) Alie ejere af ejerlejligheder beliggende i stueetagen har brugsret til serlige terasser og
forhaver beliggende i tilknytning til lejlighedeme. Ren-, vedligeholdelse og nodvendig udskift-
ning afbeleegninger vedrorende disse arealer pihviler alene den enkelte ejerlejlighedsejer.

(26.2) Alle ej erlej lighedsejere i ejerforeningen har adgang til ovrige fellesarealer.

$27
Tinglysning

(27.1) Narvarende vedtregt begcres tinglyst servitutstiftende pi ejerlejlighedeme nr. 1-54 af
ejendommen matr.nr. 49-c, 49-u,.49-v, 49-x, 49-y, 49-z og 49-aaFrederikssund Bygrunde.

(27 .2) Yedtagtemes $ l9 begeeres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 35.000,00 pA hver enkelt
ejerlejlighed nr. 1-54 af matr.nr. 49-c, 49-t, 49-v, 49-x, 49-y, 49-z og 49-aa Frederikssund
Bygrunde.

(27 .3) Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne pihvilende servitutter og byrder
henvises til ejendommens og ej erlej lighedernes blade i tingbogen.

(27.4) Pitaieberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer.

0 ------------

S6ledes vedtaget med gyldigt flertalt pi foreningens generalforsamling I 7. maj 201 6 og/eller pd
ekstraordinaer generalforsamling _ 2016.

Frederikssund, den I 2016
' Bestyrelsen for Ejerforeningen Ostkajen

(formanden)
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