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Nærværende vedtægter er en sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Torpedohallen, som 
vedtaget af generalforsamlingen og tinglyst 24. februar 2003 og med de ændringer, der blev tinglyst 18. 
september 2019. I tilfælde af uoverensstemmelser er de tinglyste vedtægter gældende: 
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Navn 

 

§ 1 

 

(1.1) Ejerforeningens navn er ”Ejerforeningen Torpedohallen”. 

 

Hjemsted og værneting 

 

§ 2 

 

(2.1) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 
 

(2.2) Ejerforeningens værneting er Københavns Byret for alle tvistigheder, ejerlejlighedsanliggen-
der såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem Ejerforeningen og ejerlejligheds-
ejerne. Ejerforeningen v/dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles ret-
tigheder og forpligtelser i Ejerforeningens anliggender.  

 

Formål 

 

§ 3 

 

(3.1) Ejerforeningens formål er at administrere ejendommen matr.nr. 613 Christianshavns Kvar-
ter og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser, herunder 
i forhold til ”Grundejerforeningen på Holmen”. 
 

(3.2) Ejerforeningen er således bl.a. berettiget til i overensstemmelse med nærværende vedtæg-
ter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, 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 opret-
holdes i ejendommen, samt at varetage medlemmernes interesser i forhold til Grundejerfor-
eningen. 
 

(3.3) Medlemmerne af Ejerforeningen er pligtige at respektere statut for Grundejerforeningen på 
Holmen samt havnerelement for Grundejerforeningen på Holmen med den til enhver tid 
værende statut og det til enhver tid værende reglement. 

 

Medlemskreds 

 

§ 4 

 

(4.1) Som medlemmer af Ejerforeningen kan kun optages ejere af ejerlejlighederne i oven-
nævnte ejendom. 
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(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 pågældende ejer 
overtager ejerlejligheden forinden dette tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overta-
gelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeret, når Ejerforeningen har modta-
get underretning om ejerskiftet. 
 

(4.3) Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den 
tidligere ejers forpligtelser overfor Ejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers 
skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forplig-
telser og restancer på overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 
 

(4.4) Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under Ejerforeningen indtræder i den tidli-
gere ejers rettigheder og forpligtelser overfor Ejerforeningen og hæfter således bl.a. for den 
tidligere ejers restance til Ejerforeningen af enhver art og til enhver tid. 

 

Hæftelsesforhold 

 

§ 5 

 

(5.1) Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for Ejerforeningens forpligtelser 
overfor tredjemand. 
 

(5.2) Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor Ejerforeningen i forhold til ejerlejlighedens 
fordelingstal. 

 

Fordelingstal 

 

§ 6 

 

(6.1) Fordelingstal beregnes på baggrund af den enkelte ejerlejligheds tinglyste areal. Arealer 
udlagt til altan, terrasse og fællesareal indgår ikke i beregningen af fordelingstallet. 
 

(6.2) Ejerlejligheder udlagt til parkeringsdæk indgår i beregningen af fordelingstallet med 25 % af 
lejlighedens tinglyste areal. Evt. særindretninger vedr. parkeringsforholdene, såsom sær-
skilte reguleringer af adgangsforhold, overvågningssystemer og belysning, er særindretnin-
ger, for hvilken pligt til vedligeholdelse og fornyelse påhviler den til enhver tid værende ejer 
af den omhandlede ejerlejlighed. 

 

Generalforsamlinger 

 

§ 7 

 

(7.1) Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
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(7.2) De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrø-
rer, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling 
har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen indgives se-
nest én uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem. 
 

(7.3) Ejerforeningens generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. 
 

(7.4) Ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgan-
gen af april måned. 
 

(7.5) Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 
 

(7.6) Til beslutninger om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelser af fælles be-
standdele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændringer i denne 
vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal er repræsenteret på 
generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget. 
Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling 
inden 14 dage, og på denne kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages med 2/3 
af de afgivne stemmer efter fordelingstal. 
 

(7.7) Ændringer af § 6, stk. 2, § 19, stk. 7 og 8, § 21, stk. 2 og § 23, stk. 4 kræver enstemmighed. 
 

(7.8) Samtlige Ejerforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret 
kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt 
har givet fuldmagt dertil. 

 

Indkaldelser 

 

§ 8 

 

(8.1) Indkaldelse af medlemmer til Ejerforeningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af 
bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 2 uger. 
 

(8.2) Indkaldelen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 
 

(8.3) Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til 
budget for indeværende år. 
 

(8.4) Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen. 
 

(8.5) Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæ-
ring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indgivet 
skriftligt til bestyrelsens formand senest inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen skal 
medsende forslaget med indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sendt, skal forslaget efter-
sendes. 
 

(8.6) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
 
A. Valg af dirigent og referent. 
B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 
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C. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af 
revisor. 

D. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 
E. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
F. Valg af formand for bestyrelsen. 
G. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 
H. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 
I. Valg af revisor. 
J. Valg af administrator. 
K. Eventuelt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

§ 9 

 

(9.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til 
behandlingen af et angivet emne begæres af mindst halvdelen af Ejerforeningens medlem-
mer efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i 
medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamling, 
eller når administrator forlanger det. 
 

(9.2) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administra-
tor med et varsel på mindst én uge. 
 

(9.3) Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstra-
ordinære generalforsamling. 

 

Bestyrelsen 

 

§ 10 

 

(10.1) I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på 
generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, 
og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. 
 

(10.2) Det påhviler bestyrelsen at lede Ejerforeningen i overensstemmelse med nærværende ved-
tægt og generalforsamlingsbeslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe 
nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 
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Valg af bestyrelse 

 

§ 11 

 

(11.1) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3-5 medlemmer, herunder forman-
den, der vælges særskilt. Derudover vælges 2 suppleanter. Såfremt formanden fratræder 
sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil 
den næste generalforsamling. 
 

(11.2) Valgbar er Ejerforeningens medlemmer og disses ægtefæller, dog skal medlemmer af et 
selskabs ledelse kunne indvælges i bestyrelsen, hvis det pågældende selskab ejer en lejlig-
hed. 
 

(11.3) Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen de nød-
vendige antal af sine medlemmer til at repræsentere ejerforeningen i Grundejerforeningen 
på Holmen, og dér stemme på vegne af Ejerforeningen med de stemmer, der tilkommer 
Ejerforeningen. 

 

Bestyrelsesmøder 

 

§ 12 

 

(12.1) Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning dertil, 
samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. 
 

(12.2) Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles 
anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlig forsikring, herunder 
brandforsikring og kombineret grundejerforsikring samt bestyrelsesansvarsforsikring, ren-
holdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejen-
dommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de 
på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de indbetalte 
bidrag til fællesudgifter. Bidragene opkræves med passende varsel. Bestyrelsen udarbejder 
ligeledes budget for fællesudgifter over kommende år. 
 

(12.3) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. 
 

(12.4) Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertal efter 
antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 
 

(12.5) Bestyrelsen udarbejder referat fra bestyrelsesmøder. Referatet underskrives senest på det 
efterfølgende bestyrelsesmøde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 
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Administration 

 

§ 13 

 

(13.1) Administrator vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. 
 

(13.2) Efter beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke 
genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den første i 
en måned. Opsigelse fra administrators side sker med 3 måneders varsel til den første i en 
måned. 
 

(13.3) Administrator er befuldmægtiget til at handle på Ejerforeningens vegne i alle forhold vedrø-
rende den daglige drift. 
 

(13.4) Administrator fører forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisorens kontrol. 

 

Tegningsret 

 

§ 14 

 

(14.1) Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af 1 medlem af bestyrelsen sammen med forman-
den eller ved 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 

(14.2) Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 

 

Årsregnskab 

 

§ 15 

 

(15.1) Ejerforeningens årsregnskab er kalenderåret. 

 

Revision 

 

§ 16 

 

(16.1) Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når 
det begæres af 3/4 af Ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, skal revisor være 
statsautoriseret. 
 

(16.2) 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. 
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(16.3) Der føres en revisionsprotokol. 
 

(16.4) I forbindelse med sin beretning om revisionen af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt 
revisor finder forretningsgangen betryggende. 
 

(16.5) Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkom-
mende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres 
underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførslen. 

 

Revisor 

 

§ 17 

 

(17.1) Revisor vælges for et år ad gangen. 

 

Kapitalforhold 

 

§ 18 

 

(18.1) Ejerforeningen skal, bortset fra en eventuel opsparing til kommende vedligeholdelse og for-
bedringer af ejendommen samt til sikring af egenkapital, ikke oparbejde nogen formue, men 
i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at be-
stride Ejerforeningens udgifter. 
 

(18.2) Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelse til et bestemt 
formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen ved-
tages, at Ejerforeningen optager lån. 
 

(18.3) Ejerforeningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse, postgiro, idet admi-
nistrator dog skal være berettiget til at have en kassebeholdning af en størrelse, som er 
nødvendig for den daglige drift. 
 

(18.4) Ved ejerskifte er Ejerforeningen ingensinde pligtig at udbetale det sælgende medlems an-
del af Ejerforeningens formue, hverken til sælger eller køber. 

 

Budget, medlemsbidrag og moms 

 

§ 19 

 

(19.1) Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser Ejerforeningens forventede udgifter, og 
som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
 

(19.2) Til dækning af Ejerforeningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighe-
derne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på 
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grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte 
driftsbudget. 
 

(19.3) Den årlige ydelse betales månedsvis forud til ejendommens administrator efter bestyrel-
sens nærmere bestemmelser herom. 
 

(19.4) I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter, er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve eks-
traordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et ka-
lenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 
% af det på sidste generalforsamling fastsatte bidrag, baseret på det af generalforsamlin-
gen godkendte driftsbudget. 
 

(19.5) Udover fællesbidraget betaler den enkelte ejerlejlighedsejer udgifter i forbindelse med leve-
ring af varme, vand og el efter forbrug samt udgifter til tilslutning til kabel-tv, medmindre 
disse opkræves direkte hos den enkelte ejer. Opkrævninger, der foretages i rater, sker en-
ten direkte fra forsyningsselskabet eller via Ejerforeningen. 
 

(19.6) Efter godkendelse af årsregnskabet på generalforsamlingen skal det enhver ejerlejlighedse-
jer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til Ejerforeningen senest 14 dage efter op-
krævning. 
 

(19.7) Ejerforeningen skal delvis momsregistreres, således at ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, stuen) 
kan afløfte moms på Ejerforeningens opkrævninger. Eventuelle meromkostninger som 
følge af den delvise momsregistrering, herunder til udarbejdelse af momsregnskaber og 
regnskaber i øvrigt, betales af ejeren af ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, stuen). 
 

(19.8) Ejeren af ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, stuen) bærer selv det fulde ansvar for, i hvilket omfang 
det er muligt helt eller delvist at afløfte moms, indeholdt i ejerforeningens fællesudgifter. 

 

Panteret 

 

§ 20 

 

(20.1) Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som Ejerforeningen 
måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, samt til sikker-
hed for Ejerforeningens forpligtelser overfor Grundejerforeningen vil nærværende vedtæg-
ter være at tinglyse pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb á kr. 5.000,00 – 
skriver kroner femtusinde 00/100 til Grundejerforeningen med 1. prioritet, og kr. 33.000,00 – 
skriver kroner tretitretusinde 00/100 til Ejerforeningen med 2. prioritet. Beløbene reguleres 
én gang årligt hver 1. oktober, første gang den 1. oktober 2002, på baggrund af udviklingen 
i nettoprisindekset fra juli til juli, første gang juli 2001 til juli 2002. 
 

(20.2) Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder men re-
spekterer i øvrigt ingen pantegæld. 
 

(20.3) Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtig ydelse til Ejerfor-
eningen, er Ejerforeningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 100,00 + 2 % af det skyl-
dige beløb udover kr. 1.000,00. 
 

(20.4) I tilfælde af at ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærvæ-
rende paragraf, skal udskrift af Ejerforeningens regnskab og et af Ejerforeningen vedtaget 
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budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og for forfaldstidens indtræden, såle-
des at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Nærværende pantstiftende be-
stemmelse har derfor karakter af funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan 
derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til Retsplejelovens § 478, stk. 1, 
nr. 6. 
 

(20.5) Det skyldige beløb forrentes herudover uden særskilt påkrav fra den førstkommende første 
i måneden efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid i Rente-
lovens § 5 fastsatte rente. 

 

Brugsrettigheder og vedligeholdelse 

 

§ 21 

 

(21.1) Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de 
enkelte ejerlejlighedsejere. 
 

(21.2) Den indvendige vedligeholdelse af ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, stuen), påhviler dog Ejerfor-
eningen i et for en p-kælder sædvanligt omfang og minimum med samme standard som p-
dæk på 1. sal. Forpligtelsen omfatter ikke pludselige opståede skader som følge af 
ejers/brugers anvendelse af lejligheden. 
 

(21.3) Al anden vedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse, modernisering og udskift-
ning, gennemføres af Ejerforeningen for dennes regning. 
 

(21.4) Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås maling, hvidtning og tapetsering 
samt vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk og puds samt den indvendige side af 
døre og vinduer samt al lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og 
vandhaner, radiatorer og radiatorventiler, sanitetsinstallationer samt tilgangs- og afløbsrør 
ud til fællesstammerne samt hvad det i øvrigt efter den til enhver tid gældende lejelovgiv-
ning måtte påhvile en lejer at vedligeholde og forny. 
 

(21.5) Det påhviler endvidere de enkelte ejere at vedligeholde altaner eller terrasser, hvortil brugs-
ret er tillagt. Ændring af belægninger på de pågældende altaner/terrasser må ikke ske uden 
samtykke fra generalforsamlingen (simpel stemmeflertal) og bygherren, så længe bygher-
ren ejer én eller flere lejligheder. De enkelte ejere har pligt til at oplyse administrator om re-
levante forhold, såfremt der konstateres skader eller andet på belægninger på altaner eller 
terrasser. Ejere af ejerlejligheder, der har eksklusiv brugsret til egen tagterrasse skal lø-
bende foretage oprensning af afløb under belægning og har pligt til at afhjælpe afløbspro-
blemer uden ugrundet ophold, således at vandafledning fra terrasserne stedse kan ske 
uhindret, idet hindret eller utilstrækkelig vandafledning kan forårsage skader. 
 

(21.6) Ejere af lejligheder i haveplan har brugsret til tilstødende areal, jf. vedhæftede skitse (bilag 
1). Brugsretten kan bringes til ophør med varsel på 30 år ved en enstemmig generalforsam-
lingsbeslutning. De pågældende ejerlejlighedsejere har samtidig vedligeholdelsespligten af 
de nævnte arealer inkl. pasning af hæk, jf. nærværende bestemmelse, idet belægningen 
ikke må ændres uden samtykke fra generalforsamlingen (simpelt stemmeflertal). Hækken, 
der afgrænser brugsarealet, må maksimalt være ca. 0,90 m i højden og skal bestå af hæk-
beplantning. 
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(21.7) Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes og derved er til gene for de øvrige medlemmer, kan 
bestyrelsen kræve vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. 
Overskrides denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for 
ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i Ejerforeningens pant. 
Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, 
så længe istandsættelsen pågår. 
 

(21.8) Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere ad-
gang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer 
m.v. eller ombygninger. 
 

(21.9) Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af Ejerforeningen for 
dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af administrator og et bestyrelsesmed-
lem i ejerforeningen, og regningen vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling 
af de pågældende. 
 

(21.10) Evt. parasoller/markiser skal være ensfarvede. Påtaleberettigede i henhold til nærværende 
bestemmelse er bestyrelsen, og forud for enhver udskiftning eller nyetablering, skal dette 
forudgående godkendes af bestyrelsen. Der henvises til lokalplan nr. 331, § 7, stk. 9. 

 

Parkeringspladser 

 

§ 22 

 

(22.1) Til hver lejlighed er tilknyttet en eksklusiv brugsret over én parkeringsplads på parkerings-
dækket på 1. sal. Tildelingen foretages af bygherren i forbindelse med udstykningen, idet 
der sker nummerering af parkeringspladserne. De til ejerlejlighederne hørende eksklusive 
brugsrettigheder til parkeringspladser fremgår af særskilt liste i tinglyst deklaration af 17. 
juni 2003, hvortil henvises. 
 

(22.2) Udover den i § 22, stk. 1 nævnte p-plads, er der ejerforeningsmedlemmer, der har erhver-
vet særskilt brugsret til yderligere p-pladser. 
 

(22.3) Brugsretten til den ene parkeringsplads, der er knyttet til den enkelte lejlighed, overgår ve-
derlagsfrit til et nyt medlem i forbindelse med ejerskiftet. En særskilt erhvervet brugsret til 
parkeringsplads, jf. §. 22, stk. 2, kan til enhver tid overdrages til et medlem af ejerforenin-
gen. De i § 22, stk. 2 nævnte parkeringspladser og fordelingen heraf fremgår ligeledes af 
tegningen tinglyst i særskilt deklaration af 17. juni 2003 med eventuelle senere ændringer. 
Ved overdragelse af brugsret til de i § 22, stk. 2 nævnte yderligere parkeringspladser skal 
parterne som led i overdragelsen og som betingelse herfor foranledige og bekoste tinglys-
ning af opdateret tegning som påtegning til deklaration tinglyst 17. juni 2003. De på tegnin-
gen illustrerede parkeringspladser tilhørende ejerforeningen kan anvendes som gæstepar-
kering. 
 

(22.4) Det enkelte medlem er berettiget til at foretage udlejning af sin parkeringsplads, herunder 
en evt. ekstra erhvervet brugsret til parkeringsplads, efter bestyrelsens forud indhentede 
godkendelse af lejer og lejevilkår. Lejekontrakten ophører automatisk ved ejerens udtræden 
af Ejerforeningen. Nærværende bestemmelse gælder dog ikke ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, 
stuen). 
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Ordensforskrifter 

 

§ 23 

 

(23.1) Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efter-
komme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. Der udarbej-
des ordensbestemmelser til nærmere beskrivelse heraf. Ordensbestemmelserne kan æn-
dres ved simpel stemmeflertal på generalforsamlingen. 
 

(23.2) På ejendommen må der alene holdes almindelige husdyr som hund og kat, og kun et hus-
dyr pr. bolig, men ikke høns, duer eller hermed sidestillede. Husdyrene må ikke luftes på 
fællesarealer, og eventuelle efterladenskaber skal fjernes. 
 

(23.3) Husdyrene må ikke være til gene for de øvrige ejerforeningsmedlemmer. Ved gener kan 
bestyrelsen pålægge ejerforeningsmedlemmet at bringe disse til ophør, om fornødent ved 
at medlemmet fjerner/bortskaffer husdyret. 
 

(23.4) Ejerlejlighederne må ikke benyttes til erhverv, dog undtagen ejerlejlighed nr. 58. 
 

(23.5) Medlemmerne må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele lejligheden i et så-
dant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, 
og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlig-
hed i sin helhed, har Ejerforeningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til kræn-
kelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til Le-
jeloven og den gældende husorden, og Ejerforeningen kan selvstændigt optræde som pro-
cespart overfor lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Den pågældende 
lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, 
der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen. 
 

(23.6) Parkering må alene ske i de afmærkede parkeringspladser. Der må ikke henstilles cam-
pingvogne, trailere og både, lastbiler, uindregistrerede køretøjer eller lignende. I tilfælde af 
overtrædelse er bestyrelsen i Ejerforeningen berettiget til at lade køretøjerne bortfjerne for 
ejerens regning. 
 

(23.7) Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner og fællesantenner. Medlemmerne har pligt til 
at være medlem af TeleDanmark Kabel-TV. Nærværende bestemmelse gælder dog ikke 
ejerlejlighed nr. 58 (p-dæk, stuen) og ejerlejlighed nr. 59 (pulterrum). 

 

Misligholdelse 

 

§ 24 

 

(24.1) Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, 
herunder og uden det er udtømmende ved udeladelse af betaling af de medlemmet påhvi-
lende ydelser til Ejerforeningen, ved ikke at efterkomme retmæssige påbud, som bestyrel-
sen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, kan bestyrelsen forlange, at det på-
gældende medlem og medlemmets husstand fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel 
til den første i en måned, der dog ikke indskrænker ejerforeningens rettigheder i henhold til 
§ 20. 
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(24.2) Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fo-

gedens bistand. 
 

(24.3) Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed, er da berettiget og forpligtet til at 
sælge sin ejerlejlighed hurtigst muligt. 

 

Opløsning 

 

§ 25 

 

(25.1) Da Ejerforeningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan denne ingen-
sinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlig-
hedsstatus kan ophøre. 

 

Grundejerforening 

 

§ 26 

 

(26.1) Ejerforeningen er pligtig at være medlem af ”Grundejerforeningen på Holmen”. 

 

Påtaleberettigede 

 

§ 27 

 

(27.1) Påtaleberettigede af nærværende vedtægt er Ejerforeningen ved dennes bestyrelse eller 
enhver ejerlejlighedsejer under Ejerforeningen samt Københavns Kommune. 

 

Tinglysning 

 

§ 28 

 

(28.1) Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 613 
Christianshavns Kvarter, København, ejl. 1-23, 25-27, 29 og 31-72. 
 

(28.2) Vedtægternes § 20 begæres tinglyst servitutstiftende og pantstiftende på ejerlejlighederne 
1-23, 25-27, 29 og 31-72 og kr. 5.000,00 på hver lejlighed til Grundejerforeningen og servi-
tutstiftende og pantstiftende på ejerlejlighederne 1-23, 25-27, 29 og 31-72 for kr. 33.000,00 
på hver lejlighed til Ejerforeningen som 2. prioritet, samt indeksreguleret. Pantet vil maksi-
malt kunne gøres gældende for i alt kr. 48.000,00. 
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(28.3) Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvi-
ses til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. 


