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Vedtegter

1. Foreningensnavn, hjemsted og formtl
1.1 Navn
Foreningensnavner "Ejerforeni
ngen Strandslot".
1.2 Hjemsted
Foreningens
hjemsteder BornholmsRegionskommune.
Foreningens
verneting er RonneRetskreds
1.3 Formil
Foreningens
formSler administrationaf ejendommenmatr. nr. 12-a Sandvigbygrunde- Strandslot- og de
deri verende ejerlejlighedernr. !-27, der skal anvendestil ferielejligheder,
samt at varetagemedlemmernes
interessersom delejereaf ejerlejlighederi forannevnteejendomsamt sikre,at ejendommensbygningerog
inventartil stadigheder i hoj standard.Hver lejligheder opdelt i 37 andelemed brugsrettil ugerne9-43 +
51 og 52,

2. Medlemmer
2.1 Medlemsberettigede
Medlemmerne
af ejerforeningenkan alenevere de enkeltedelejereaf lejlighedsuger
i ejendommenmatr.nr.
12-aSandvigbygrunde.Lejlighederne
m3 alenebenyttessom ferieboliger.
Samtligedelejereer pligtigetil at vere medlemaf ejerforeningen.
2.2 Salg og overdragelse
Ved overdragelse/salg
af lejlighedsuger,
har bSdekgber og selger pligt til at underretteejedoreningenom
den nye ejers navnog adressesamt oveftagelsesdato.
Salger et medlem sin lejlighedsandel,er vedkommendefra skeringsdatoenikke lengere medlem af
ejerforeningen,og har intet krav p3 nogen del af ejerforeningensformue. Den nye ejer indtreder fra
skeringsdatoensom medlemi den tidligereejers rettighederog forpligtelser,idet den tidligereejer hefter
for restancer overfor ejerforeningen,indtil skgde til den nye ejer er tinglyst uden prejudicerende
retsanmerkninger.Kopi af endeligttinglyst skode skal tilsendesejerforeningen,fgr ejerskiftetregistreres.
Det plhviler kgberat vere opm€rksom p3 eventuellegeldsforpligtelser
overforejerforeningen.
2.3 Rettigheder
TilhOreren lejlighedsugeflere personeri forening,registreresde alle som solidariskheftende medlemmer,
men der tilkommerdem kun rettighedersom 6t medlem,Ejerforeningen
kan dog kun opkreve afgifter og
tilgodehavender
hos 6n person.
2.4 Timeshare-kalender
Ved salg eller andenoverdragelse
gore den, til
af brugsretten
til en lejlighedsuge
skal selger/overdrager
hvem brugsrettensalges eller overdrages,opmarksom pA, at Strandslotanvenderen serlig kalender,
timeshare-kalenderen,
til at angive tidsrummetinden for hvilket brugsrettenkan udnyttes.Timesharekalenderensugenummerering
er ikke nadvendigvissammenfaldende
med den almindeligekalenders
ugenummerering.
Timeshare-kalenderen,
der gaelderfor Strandslot,er tilgengelig pA ejerforeningens
hjemmeside,
og ajourforessAledes,at den altid viser timeshare-ugenumrene
med tilhorendetidsrumfor
brugsretfor det indeverendeAr samt 20 Ar frem. Det er ejers/brugersansvar,via timeshare-kalenderen
for
Strandslot,
at holdesig orienteret
om, i hvilkenperiodeden erhvervede
brugsreter geldendei de respektive
kalenderAr.
2,5 Ansvar
Der m3 ikke uden ejerforeningens
bestyrelsesskriftligesamtykkeforetagesbygningsmessigeendringer af
lejligheden
ellerendringeraf dennesinstallationer
og indretningi ovrigt.
Lejlighedsejeren
er i brugsperiodenpersonligtansvarligfor enhver skade, der ikke er foranledigetaf

saedvanlig
slidog aelde.Det gelder skadep3 lejligheden,
indbo,samtfelles faciliteteq
somer forvoldtaf
ejerenselv eller denneshusstandeller andre,som ejerenhar givet adgangtil lejligheden
og de dertil
knyttedefaciliteter,
2.6 Forholdved brand eller anden ulykke
I tilfelde a[, at lejlighedenved brand eller anden ulykkeskulle blive helt eller delvistubrugeligi
brugsperioden,
uden at Strandsloter fuldstendig odelagt,fortsetter vedtagternesbestemmelser
uforandret,
idetskadenforudsettesudbedret
snarestmuligt.Delejeren
kanikkegorenogenerstatningskrav
geldendei denneanledning,
menkanej hellerpSlegges
at deltagei udbedringsudgiften.
Dogskalalle
afgifter(fallesafgifter
og serviceafgifter)
for delejerens
lejlighedsuge(r)
betalesuendret.
2.7 Tvistigheder
Tvistigheder
imellemmedlemmerog ejerforeningen
losesved voldgift.Der henvisestil Det Danske
Voldgiftsinstituts
regler,AfgOrelser
treffesaf 6njuridiskdommer.
3. Heftelser
3.1 Ejeforeningens og delejernes haeftelser

Ejerforeningen
hafter med sin formuefor ejerforeningens
forpligtelser.
Medlemmerne
hefter ikke for
ejerforeningens
forpligtelser.
VedaftalerindgSetaf ejerforeningen
forpligtes,henholdsvis
berettiges,
alene
ejerforeni
ngendirekte.
4. Foreningensindtegter
4,1 Service-og fellesafgifter
Foreningens
indtegter er de serviceafgifter
og fellesafgifter,som ejerforeningen
opkrever hos
medlemmerne.
Ejerneaf ejerlejlighederne
pr.lejlighedsuge
betaleren fastserviceafgift
samten faellesafgift
fastlagti forholdtil det tinglystefordelingstal.
Afgifterne
skaltilsammen
dekke de samledeudgiftertil drift
og vedligeholdelse
af ejendommen.
Afgifterneskal godkendes
Bestyrelsen
af generalforsamlingen.
skal
drageomsorgfor,at foreningens
midlerindsettesp3en serskiltbankkonto
i ejerforeningens
navn.
5 .Restancer
5.1Forholdvedrestance
Deter en betingelse
for udnyttelse
af brugsretten
til en lejlighedsuge,
at de til enhvertid fastsatte
afgifterer
indbetalt
senestB ugerfgr denugehvoribrugsretten
er geldende,I modsatfalder medlemmet
uberettiget
til at disponere
sin lejlighedsuge,
og ejerforeningen
er berettigettil at disponere
ugen,herunderladeden
udleje.Indkomnelejebelobafregnestil medlemmet
medfradragaf udlejningsprovision
samtrestancen
til
ejerforeningen.
Ved for sen indbetaling
er ejerforeningen
endvidereberettigettil, ud over de forfaldne
afgifter,at opkreveet af bestyrelsen
fastsatgebyr.
6. Generalforsamling
6.1 Myndighed
Genera
lforsa
mlingener foreningensOverste
myndighed
6.2 Ankemulighed
De af bestyrelsen
trufne afgorelserkan ethvert medlem,hvem afgorelsenvedrorer,indbringefor
generalforsamlingen.
6.3 Stemmeretm.v,
p3 generalforsamlingen
Beslutninger
treffes med stemmeflerhed
regnet efter fordelingstal.
Dog har
delejere,
somp3tidspunktet
for generalforsamlingens
afholdelse
er i restance,
ikkestemmeret.

Stemmerettenkan delegerestil et medlemsaegtefelle/samlever
eller til en myndigperson,som medlemmet
skriftligt har givet fuldmagt dertil. S8fremtet medlem er et selskabeller anden juridisk person,kan det
p8greldendemedlemlade sig representerep3 generalforsamlingen
personer
af dennestegningsberettigede
eller i henhold til skriftlig fuldmagt fra disse. Alle fuldmagterskal angive, hvilken generalforsamling
fuldmagtenvedrorer.I tilfalde af afholdelseaf ny generalforsamling
til vedtagelseaf forslag,der krever
kvalificeretflertal, gaelderfuldmagtenautomatiskogs8 den nye generalforsamling,
med mindrefuldmagten
forindener blevettilbagekaldtaf fuldmagtsgiveren.
6.4 Beslutningsregler
Til beslutningerom vesentlige forandringeraf feellesbestanddeleog tilbehOreller om salg af vesentlige
deleaf disse,af vesentlig okonomiskbetydningfor foreningen,eller om endringer i dennevedtegt kraves,
at der opnSset flertal pE 213af samtligemuligestemmerefter fordelingstal.Stfremt forslagetuden at vere
vedtagetefter denneregelhar opnSettilslutningfra mindst213af de fremmodteefter fordelingstal,afholdes
ny ekstraordinergeneralforsamling
inden4 uger.P3 dennegeneralforsamling
kan forslaget- uansetantallet
af fremmgdte- vedtagesmed 213af de p3 den ekstraordineregeneralforsamlingen
afgivnestemmerefter
fordelingstal.
6.5 Generalforsamlingens
afholdelse
Hvert3r afholdesi martselleraprilmSnedordiner generalforsamling.
Generalforsamlingen
vaelgeren dirigent,der leder generalforsamlingen
og afgar alle sporgsmSlvedrorende
generalforsamlingens
lovligeindvarsling,
sagernesbehandlingsmSde,
stemmeafgivning
og resultatheraf.
P3 generalforsamlingen
kan kun treffes beslutningom de forslag,der er optaget p3 dagsordenen,og om
endringsforslag
heftil.
Dagsordenen
skalomfatteflg. punkter:
1. Valgaf dirigent
2. Foreleggelseaf Srsberetning
- til godkendelse- med pStegningaf revisorsamt beslutningom
3. Foreleggelseaf Srsregnskabet
anvendelseaf overskudellerdekning af underskudiht det godkendteregnskab.
4. Foreleggelseaf budget for Slotsklubbenfor det efterfolgende3r, herunder fastsettelse af
fellesafgift og serviceafgift
5. Forslagfra bestyrelsen
6. Forslagfra medlemmerne
7. Valgaf formandfor bestyrelsen
for s3 vidt han afgSr
8. Valgaf andremedlemmertil bestyrelsen
9. Valgaf suppleanter
10, Valgaf medlemmer
til arbejdsudvalg
11, Valgaf statsautoriseret
eller registreretrevisor
12. Eventuelt

6.6 Ekstraordinergeneralforsamling
EKtraordinargeneralforsamling
afholdes
i fOlgende
tilfaelde:
. N8rgeneralforsamlingen
beslutter
det
.

N8rbestyrelsen
finderanledning
dertil

.

N8r det til behandling
af et angivetemneskriftligtbegeresaf mindstL}o/oaf ejerforeningens
medlemmer

.

N8ren tidligeregeneralforsamling
harbesluttet
dette

6.7 Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen
indkaldesaf bestyrelsen,
skriftligtved almindeligtbrev,med mindst3 ugersvarsel,eller
med den elektronisketeknologi,der til enhver tid er den mest hensigtsmessige.Delejere,der overfor
ejerforeningenhar tilkendegivet,at meddelelserfra ejerforeningenm3 tilsendesdem elektronislgmodtager
kun indkaldelse
elektronisk,f. eks. som e-mail.For indkaldelser
sendteleKronisk,gelder ogsSat indkaldelse
til generalforsamling
skal ske med mindst 3 ugers varsel,idet varslingsperioden
regnesfra tidspunktetfor
indkaldelsens
afsendelse.
Indkaldelsenskal angivetid og sted for generalforsamlingen
samt dagsorden.Forslag,der agtes stillet p3
generalforsamlingen,
p3 ejerforeningens
skal fremgSaf indkaldelsenog samtidigmed denneoffentliggOres
hjemmeside.Ved indkaldelsetil ordiner generalforsamling
skal Srsregnskabog budget fremsendestil
medlemmerne.
6.8 Indgivelse af forslag
Ethvertmedlemhar ret til at f3 et angivetemne behandletaf generalforsamlingen.
Begering om at f3 et
emne behandletaf den ordinaeregeneralforsamling
m3 vere indgivetsenest1. februartil ejeforeningens
bestyrelse.
6.9 Referat
Det pShvilerbestyrelsenat strge for, at der udarbejdeset referat af generalforsamlingen.
Referatet
underskrivesaf dirigenten og formanden for bestyrelsen,hvorefter det udsendes til delejerne og
offentliggoresp3 ejeforeningenshjemmeside.

7. Bestyrelsen
7.1 Valgaf medlemmerog formand
Bestyrelsen
valges af generalforsamlingen,
Den bestSraf 4 medlemmer
forudenformanden,
der velges
saerskilt.Desudenvelges 2 suppleanter.
Valgbaresom formand,medlemmeraf bestyrelsen
og som
suppleanterer kun foreningensmedlemmerog disses egtefeller/samlevere
samt direktorerog
bestyrelsesmedlemmer
for selskaber,
derer ejereaf en ellerflerelejlighedsuger.
7.2Yalg af nastformand
Bestyrelsen
velgeren nestformand
af sinmidte
7.3 Udskiftning
Hvertandet3r afgSrformanden,
Af bestyrelsens
og suppleanter
afgSrhalydelen
hvert3r.
ovrigemedlemmer
Afgangsordenen
bestemmes
for samtlige
valgtemedlemmer
veddenrakkefglge,i hvilkende
og suppleanter
er valgt,eventuelt
vedlodtrekning.Genvalg
kanfindested.Indtrederen suppleant
i bestyrelsen,
fungerer
dennei bestyrelsesmedlemmets
stedindtiludlobetaf denvalgperiode,
for hvilkendenfratrSdte
varvalgt.
7.4 Undeftallighed
Kommerantalletaf bestyrelsesmedlemmer
ved afgang mellemto pB hinandenfolgendeordinere
generalforsamlinger
ned under5, indtrederde valgtesuppleanter
Findesingensuppleanter;
i bestyrelsen.
kan bestyrelsenindkaldetil ekstraordinergeneralforsamling
til valg af bestyrelsesmedlemmer
og
suppleanter.
7.5 Bestyrelsensudgifter
Der ydes ikke honorartil bestyrelsesmedlemmerne,
med
men nodvendige
udgifterafholdti forbindelse
bestyrelsens
arbejdedekkesefterregning,
8. Foreningensdaglige ledelse
8.1 Denoverordnededaglige ledelse
Bestyrelsen
hardenoverordnede
dagligeledelse
af alleejerforeningens
anliggender.
8.2 Bestyrelsensopgaverog ansvar
Det pShviler
bestyrelsen
at sorgefor en god og forsvarlig
felles anliggender,
varetagelse
af ejendommens
herunderbetalingaf felles udgifter,tegningaf sedvanligeforsikringer(herunderbrandforsikring
og

kombineretgrundejerforsikring),
renholdelse,vedligeholdelse
og fornyelseri det omfang sSdanne
foranstaltninger
efter ejendommens
karaKerm3 ansesfor pSkrevede,samt sikre,at der forefindesen
receptionsordning
til betjening
af lejlighedsejere/
lejereog byttere,samtvedeventuelhusorden
at sorgefor,
at ro og ordenopretholdes.
Bestyrelsen
forerforsvarligt
regnskab
vegneafholdte
overde p3 fellesskabets
udgifterog oppebSrne
indtagter.
8.3 Timeshare-bytte
Bestyrelsenbeslutter,om der skal indgSs aftale med RCI eller andre tilsvarendetimesharebytteorganisationer.
8.4 Personalem.v.
Bestyrelsen
personale.
antagerdet til Strandslots
dagligedrift nodvendige
Bestyrelsen
kanherunder
antage
en administrator
og indgSi en administrationsaftale
om udlicitering
driftsopgaver.
af udvalgte
8.5 Vedligeholdelse
Bestyrelsen
er berettigetog forpligtettil at foranledige,
at der bliverforetagetlgbendevedligeholdelse
af
ejendommen
meddertilhorendeistandsettelse
af feellesfaciliteterne,
i et s8dantomfang,at Strandslot
altid
fremtrederi velvedligeholdt
stand.
Bestyrelsen
er dog uberettiget
til at ladeforetagevedligeholdelse
og reparationer,
der medforer,
at det p3
generalforsamlingen
vedtagnebudgetoverskrides
med mere end 107o,med mindrebestyrelsen
kan
godtgore,at overskridelsen
har veret nodvendigfor enten at undgEeller udskydetab. En eventuel
overskridelse
kankunskeveden samletdnstemmig
beslutning
fra bestyrelsens
side,og der skalunderalle
omstandigheder
ske underretning
til medlemmerne
hurtigstmuligtom Srsagen
til de forhold,der giver
anledning
til overskridelsen.
8.6 Bestyrelsesmoder
Bestyrelsesmgde
indkaldes
af formanden
eller,i hansforfald,af nestformanden,
s3 ofteanledning
flndesat
foreligge,
samtn8r 2 medlemmer
af bestyrelsen
begererdet. Et bestyrelsesmedlem
er inhabilog mEikke
stemmei forhold,dervedrorermedlemmets
lejlighedsuge(r)
forholdi ovrigt,
ellermedlemmets
8.7 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen
er beslutningsdygtig,
n8r formanden,
og i formandens
fravar nestformanden,
og yderligere
mindst2 medlemmer
er til stede.
8.8 Beslutningsregler
Beslutninger
treffesaf de mgdende
bestyrelsesmedlemmer
lige,
vedsimpelstemmeflerhed.
StSrstemmerne
g0rformandens,
og i formandens
fraver nestformandens,
stemmeudslaget.
8.9 Referater
Derudarbejdes
referataf hvertbestyrelsesmode.
Referatet
af de medlemmer,
der hardeltageti
underskrives
m0det.
9. Tegningsregel
9.1 Tegningsregel
Ejerforeningen
forpligtes
ved underskrift
af
af formanden
og et medlemaf bestyrelsen
ellerved underskrift
tre bestyrelsesmed
lemmer.
10. Revision
10.1 Revisor
Ejerforeningens
regnskaberrevideresaf en statsautoriseret
eller registreretrevisor,der velges af
generalforsamlingen.
10,2 Valg af revisor
Revisor
afgtr hvert3r.Genvalg
kanfindested.

11. Arsregnskab
11.1 Regnskabstr
Foreningens
regnskabsSr
er kalenderSret,
11.2Underskrivelse
af regnskab
Detvedtagne
regnskab
underskrives
af bestyrelsen
og pStegnes
af revisor.
12. ForeningensoplOsning
12.1OplOsning
af ejerforeningen
Beslutning
om oplosningaf ejerforeningen
kan alenetreffes, s8fremtder p3 to p3 hinandenfolgende
generalforsamlinger
stemmes
herfori overensstemmelse
medbeslutningsreglerne,
afsnit6.4,dogsSledes
at
der ved afstemning
om oplosning
af foreningen
kraeves
et serligt kvalificeret
flertalp3 3/+af de afgivne
stemmer,
13. Tinglysning og ophevelse af tidligere vedtegter m.v.
13.1 Tinglysningsbestemmelser
Nerverendevedtegterbegerestinglystservitutstiftende
p3 ejendommen
og erstatterfuldstendigtog i
enhverhenseende
alle tidligerevedtaegter,
tinglystesSvelsom ikke tinglyste,herunderde oprindelige
vedtegteraf 4.7.7987,
tinglystden 4.9.1987,endredevedtegteraf 13.4.2002
samttilleg tinglystden
10.1.2005.
Tilligeerstatternervarendevedtagterethverttidligeretinglystellerikketinglysttilleg, bilag
ellersupplement.
Samtidig
ophaeves
administrationsaftale
tinglystden 4.9,1987og samejeoverenskomst
tinglystden4.9.1987,
pEhverenkeltanpart
Nerverendevedtaegter
begeresdesuden
tinglystpantstiftende
af ejerlejlighederne
nr. I-27 af matr.nr. lZ-a Sandvigbygrunde,
for et belgbaf kr. 30.000til sikkerhed
for
fellesafgifterne,
p8hvilendeprioriteter,byrder,servitutter,rettighederog forpligtelser
Med hensyntil de ejendommen
henvises
til ejendommens
bladi tingbogen.
13.2 Pttaleret
SompStaleberettiget
er foreningen
veddensbestyrelse.

S8lydendevedtaget pA ejerforeningensordinere generalforsamlingden 3. april 2009 samt pA
eftedofgendeekstraordinar generalforsamlingden 24. april 2009.
Sandvig,dqt24. april2009

Formand

.$.^-^...feu,L4r..

Nestformand

(i rekkefolgesomovenfor)
Underskrivere
OveKnudsen
BrianSonderby
AndersDalgaard
HansLembol
SabineDedlow
Flemming
KraghHansen
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Bilag.Tinglyst
fordelingstal
for lejlighederne
Lejlighed1

s9l1000

Lejlighed2

66/1000

Lejlighed3

39/1000

Lejlighed4

40/1000

Lejlighed5

3711000

Lejlighed6

2Bl1000

Lejlighed7

30/1000

Lejlighed8

24lto00

Lejlighed9

33/1000

Lejlighed10

4217000

Lejlighed11

4411000

Lejlighed12

2Bl1000

Lejlighed13

241t000

Lejlighed14

3211000

Lejlighed15

42/]0,00

Lejlighed16

38/1000

Lejlighed17

2411000

Lejlighed18

4417000

Lejlighed19

3411000

Lejlighed20

2411000

Lejlighed21

55/1000

Lejlighed22

ss/1000

Lejlighed23

4711000

Lejlighed24

3211000

Lejlighed25

2sl1000

Lejlighed26

441t000

Lejlighed27

10/1000
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