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VEDTÆGTER
for

Ejerforeningen Færgegården, 472 1 Kalv ehave

S 1. Navn oo hiemsted.

Foreningens navn er Eierfoteningen Færgegården.

Foreningens hjemsted er Feriecentret Østersø Færgegård, 477.1 Kalvehave.

Foreningen ved dens bestyrelse er rett€ procespart for alle fælles rettigl.teder og

forpligtelser, og retten iVordingborg er værneting for a e tvlstjgheder mellem foreningen .

og dens medlemmer og medlsmmerne indbyrdes for så vldt angår forhold vedrørende
foreningen.

S 2. Foreningens formå|.

Foreningens iormål er at vatetage medlemmernes økonomiske og andre interesser i

ejendommene matr. nr, 1-m og 1-ho Kalvehave Færgegård, beliggende Ny Vording_
borgvej 93,4771 Kaiveitave, herunder i overensstemmelse med nærværende vedtæoter

at forestå adminlstrationen af neevnte ejendom.

For såvidt angår ejerlejlighederns 1 - 20, der er opdelt i time-shares, indtræder
indehaverne af time-shares I ejerforeningen, når skøderne på deres time-shares er

tlnglyst.
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Ejerlejlighed nr. 21 er to kælderlokaler uden udvendig vedligeholdelse, Ejerleltighed nr.

21 benyttes af Time Share Foreningen, der har den lndvendige vedllgeholdelse.

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommene matr,nr. 1-m

Kalvehave Færgegård, Kalvehave og 1-ho Kalvehave Færgegård, Kalvehave, herunder

de på matr.nr. 1-ho Kalvehave Færgegård, Kalvehave selvstændige ejerlejligheder. De

er alle pligtige til medlemsskab af foreningen.

Nredlemsskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal

stedse være samhørende.

N4edlemsskabet indtræder den dag, den pågældends ejers skøde, betjnget eller endeltgt

anmeldBs tiltinglysning. Den tidligere ejers medlemsskab og dermed forpligtelserne over

for foreningen ophØrer dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden

præjudicerende retsanmærkninger, og der er givst ejerforeningen underretnlng herom,

ira hvilket tidspunK den nye ejer kan udøve stemmeretten.

S 3. Fordelingstal.

Tii hver af ejerlejlighederne 1-20 er der knyttet et fordelingstal, sådan at fordellngstallet

er 1120 tot hver enkelt ejerlellighed i disse ejerlejligheders indbyrdes forhotd.

I dst omfang elerlejlighederne er opdelt itims-shares, deltåger time-shareindehaverne

i deres indbyrdes forhold efter det fordelingstal, der gælder for time-sharene.

Hvor ikke andet er aftall, deltager ejerlejlighed nr. 22 iforhold til de Øvrige ejerlejligheder

i forholdet 25175, for så vidt angår enhver tænkelig udgitt til udvendig vedligeholdelse på

den gamle hovedbygning ud mod havnen. Udgifter vedrørende ejerlejlighederne 1, 2 og

3 alene påhvil6r 'l-ime-Share Foreningen og udgifter vedrørende toiletbygningBn alens

bæres af ejerlejlighed N.22. Det vil sige at ejerlejlig-hed fi. 22 belaler 25 oÅ og da



øvrige ejerlelligheder 75 o/o.

Ejedejlighed nr. 22 deltager ikke i betallng ai ejendomsskatter af fælles arealer.

Specielt vedrørende udvendig maling af mur og træværk, herunder udskiftning er aftalt,

at udgiften hertil deles sådan, at ejerlejlighed nr, 22 betaler den del, der kan henføres tit

ejerlejlighed nr. 22's facade.

Med hensyn tilforslkring er prjnclpalt aftali, at selskabet anmodes om at dele præmien.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, betales preemien med 40 % af ejerlejlighed nr. 22 og

60 % af ejerlejlighederne 1-20.

Den fulde udglft til renholdelse og vedligeholdelse af parkeringsplads og haveanlæg ud

for ejerlejlighed nr. 22, afholdes af denne. Arealet er vist på vedhuBfted8 rids som det
ternede areal. Ejeren af ejerlejlighed nr, 22 skal være berettiget tilat lade arbejdet udføre

for egen regning, under forudsætning af at arealerne holdes I mindst samme standard,

som ejerforeningens øvrige arealer. Om det er tilfældet, afgøres af bestyrelsen. Fjnder

bestyrelsen ikke arealernes tilstand acceptabel, kan der foretages pålæg til ejeren af
ejerlBjlighed . 22 ved anbofalet brev med i4 dages varsel tjl opfyldelse af bestyrelsens

krav, Efterkommer ejeren af ejerlejlighed m. 22 ikke bestyrelsens krav, udføres

arbejderne af adminlstrator og faktureres til ejerlejlighed nr. 22, Jfr. S 6.

De anførte fordelingstal kan løvrigt kun ændres med samtykke af alle foreningens

medlemmer.

Rettigheder og forpligtelser, som måtte opstå som iølge af fællesskabet, omtales i det

følgende som foreningens rettlgheder, respektive forpligtelser.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue.



S 4. Eierforhold.

Enhver ejerlejlighedsejer/time-share indehaver har brugs-, udlejnings-, salgs-,
belånings- samt testationsret over sin ejerlejlighed/time-share, Iigesom hans rettigheder
og forpllgtelser kan gå i arv og være grundlag for r€tsforfølgning, alt med de be_
grænsninger der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter.

I 5. Administration og a/contobetaling.

Ejerfor€nlngen administreres af Tlme-Share Foreningens administrator efter anvlsning

af bestyrelsen i denne. Udgifterne til administration afholdes fuldtud af Time_Share
Foreningen.

Administrator afholder og fordeler efter fordelingstal alle udgifter til administration og drift
af ejendommen, herunder vedligeholdelse og renholdelse af samflige fællesarealer og

installationer.

Det samme gælder for ejendommens fællesforsikringer (brandforsikring og husejBrFor_

sikring lncl. glasforsikring),

Enhver ejerlejlighedsejer indbetaler et på den årlige generalforsamling, i henhold til et af

administrator forelagt budget fastsat å contobeløb tjl afholdelse af tællesudgifter, De

nævnte beløb lndbetales kvartalsvis forud.

Administrator kan, såfremt det viser sig fornødent, regulere de kvadårlige ydelser tjl

dæhninq af fællesudoifter.

Opgørelse over feellesudgifter ved ejendommens drift forelægges på den årlige
generalforsamling. Det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilsnde restbldrag skal

ind betales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, respektive 8 dage efter,

at ineddelelse om det på generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er



udsendt til hver ejerlejlighedsejer. Eventuelle overskydende beløb udbetales kontanl,

q 6, Udvendig oo indvendig vedligeholdelse.

Den indvendige vedligeholdelse af lejlighederne 1-20 påhviler Time-Share Foreningen,

Den indvendige vedligeholdelse af ojerlejlighed 22 påhviler ej6ren.

Den udvendige vedllgeholdelse varetages af Ejerloreningen og udgiften hertil fordeles,

som angivet forån i S 3, Den udvendige vedligeholdelse deles regnskabsmæssigt op,

således at der dels opkræves et beløb til renholdelse og lØbende vedligeholdetse samt
et beløb til planlagt periodisk vedligeholdelse. Det påhviler foreningens bestyrelse, at
lade udarbejde en vedligeholdelsesplan for udvendig vedligeholdelse for O år ad gangen.

Renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer forestås af adminjstrator.

6 7, Vand, varm6 og varmtvandsanlæg.

Ejerlejlighed 22 har selvstændig forsyning med vand, varme, varmt vand og el_forsyning

og sørger selv for renovation.

For ejerlejlighederne l-20 gældet, at Time-Share Foreningen står for de nsevnte

forsyninger og opdelingen af udgifterne på de enkelte time-share lndehavere.

$ 8. En ejerlejllgheds omfano oq benyttelse.

Ejsrlejlighederne benyttes i overensstemmelse med det i byggeandragende og

ibrugtagningstilladelse anførte. Ændrlng ibenyttelsen kan finde sted ldet omfang, det
ikke ivæsentlig grad kan genere de øvrlge ejerlejlighedsejere.

Ejerlejlighed nr. 22 skal have adgang til at benytte parkeringspladsen indenfor det



skraverede areal, llgesom ejerlejlighed nr. 22 skal have lov til servering på terasse og

plæne imellem eJerlejligheden og Ny Vordlngborgvej, indenfor det skraverede areal, som

vist på vedheBftede kortbilag

Den enkelte ejerlejlighedsejer må selv sørge for renholdelse, eventuelt snerydning ud ior
sin ejerlejlighed.

Ejerlejlighedsejere må selv indestå for benyttelsens lovlighed,

Ejerlejlighedsejere må ændre, modernisere, forbedre sin ejsrlejlighed indvendigt,

herunder flytte eller fjerns ikke bærend8 skillerum, i det omfang det ikke er til gene for
medejer6 og I overensstemmelse med bygningslovgivningsregler herom.

Hertil nødvendige rørgennemføringer e.lign, kan alene gennemføres msd samtykke af de

ejerlejlighedsejere, der berøres heraf, dog at det på en generaliorsamling kan

bestemmes at en ejerlejlighedsejer er pljgtig al finde sig i rørgennemføringer m.v.,

eventuelt mod erstatning for midlertidig og.varig gene og kun for så vjdt, hans værlng må

anses for at være unden rimelig grund.

S 9. Benyttelse af fællesarealer.

Med hensyn lil ejendommens fællesareal er hver ejerlejlighed berettiget til at benytte et

rirneligt passende areal ud tor sin ejerlejljghed for så vidt det sker uden gener af færdsel

til de øvrige ejerlejligheder.

S 10, Husorden m.v., misllgholdelse.

Samtlige ej6re af eJerlejligheder respektive lejere heraf er forpligtet til at underkas.te sig

den til enhver lid af generalforsamlingen vedtagne husorden.



S 11. Sikkerhedsstillelse.

Til sikkerhed for betaling af de krav, som Ejerforeningen måtte have eller få mod ejeren

af ejerlejlighed 22, herunder udgift ved medlemmets misllgholdelse, vil næryærende

vedtægl v€ers at lyse pantstiftende for kr. 30.000,00 på €jertejljghed 22.

På ejerlejlighederne 1-20 er Time-Share Foreningen titsvarende lyst pantstiftende i hver

enkelt time-share for kr. 3,000,00, der tjener dels tjl sikring af time share indehaverens

forpligtelser overfor Time-Share Foreningen, dels liltime share indehaverens forpligtelser

overfor Ejerforeningen.

De nævnte panterettigheder skal have prioritet forud for al pantegæld,

Panteretten kan til enhver tid forhøjes, så den kommer til at svare til mindst 1 års vdelse.

S 12. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foteningens øverste myndighed.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte

vedrører, indbringes for en generalforsamling - eventuelt en ekstratordinær indkaldt

generalforsamling.

På generalforsamlingen er enhver indehaver af en time-share stemmeberettiget og har

en stemme. Ejeren af ejerlellighed N. 22 ha|l0 stemmer.

I forhold der økonomisk forpligter ejerlejlighed, nr. 22 vedrørende den udvendige

vedligeholdelse af den gamle bygning som omtalt i S 3, har ejeren af ejerlejlighed nr. 22

67 stemmer.

Alle spØrgsmål afgøres ved simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer og spørgsmål



om foreningens opløsning, Til vedtagelse af vedteegtsændringer kræves, at Alg af

samtllge slemmeberettlgede stemmer for. Til forenlngens opløsnlng kr€eves, at alle

si6mmeberettlgede stemmer for.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt tjl en myndig person også til e.t ikke medlem, der

da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsesfor*

manden lnden 1. januar det år, hvor genneralforsamlingen afholdes.

s t ,r,

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt og ved at bestyrelsen lader omdele en

meddelelsesskrlvelse til ejeren af ejerlejlighed nr. 22 og hver enkelt me share indehaver

med mindst to ugers varsel.

Indkaldelsen skal oplyse tid og sted for gsneralforsamlingen og indeholde dagsorden,

Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og med

indkaldelsen til den ordineere generalforsamling skal følge de reviderede regnskaber.

s 14,

Den ordineere generalforsamling afholdes inden udgangen af januar kvartal.

S 15. Daosorden for otdinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning om det fortøbne år,

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.



5, Forolæggelse af et af administrator udarbsjdet budget samt fastsættelse af
budget og kontingent.

6, Forslag fra medlemmerne.

7. Eventuelt.

s 16.

Ekstraordinær generaiforsamling kan når som helst afholdes,

nåI bes'tyrelsen finder anledning hertil,

nfu mindst indehavere af 20 stemmer, jfr. S 12, g. afsnit begærer det med henblik

på behandling af et opgivet emne.

når en tidligere generalforsamling har besluttet det,

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med samme varcel

som ved den ordinære genetalforsamling og med angivelse af det eller de emner der

ønskes behandlet.

s 17,

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

I generalforsamllngsprolokollen indføres et kort referat af generalforsamlingen,

Referatet underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen, hvorefter det har

fuld gyldjghed.

DirigBnten trætfer alle beslutninger om generalforsamlingens lovlighed og ledelse,

herunder om afstemninger og disses resultat.

s 18.



Bsstyrelsen består af 3 medlemmer: Ejeren af €jerlejllghed nr. 22, formanden for Time-
Share Forenlngen og 1 bestyrelsesmedlem for Time,share Foreningen.

Bestyrelsen konstjtuerer sig ved en formand, en neestformand og en sektet?er.

q 19.

Bestyrelsesmøde lndkaldes med 14 dages skrilfligt varsel, hvis blot 6t besiyrelsesmed-

lem forlanger det. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller - i dennes forfald _ af

næstformanden, og er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede,

I en af bBstytelsen autoriseret protokol optages et kort referat af bestyrelsesmøderne.

Referater underskrlves af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemm6r. Administrator skal

indkaldes med såmme varsel og deltage i bestyrelsesmøderne.

s 20.

Ejerforeningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

6 
'1

Foreningens regnskabsår er kaienderåret,

Naerværende vedtægt begesres tjnglyst sBrvitutstjftende på ejerlejljghede rne 1-ZO ogZQ

af matr.nr. 1-m og 1-ho Kalvehave Færgegård, Kalvehave og tijlige pantstiftende for kr.

30,000,00 på ejerlejlighed nr. 22 af matr.nr, 1-m og 1-ho Kalvehave Færgegård,

Kalvehave.



Vedtægterne respekterer ideres egenskab af servitut, de på ejerlejlighederne tingtyst€
servitutter og hæftelser. Som pantstiftende for kr. 3O.0O0,OO j ejerlejlighed nr. 22
respekterer vedtægterne ligeledes de på ejerlejlighed nr. 22 nglyste servitutter, men skal
hav8 prioritet forud for al pantegæld.
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Østereø Færgegåd
Omdde

og leilighedstlper
Ferie el ighederne ØsiersØ
Færgegård har både lystbåde-
1-ravn og strand sotn nærme-
ste nabo, og fra lejlighederne
er der udsigt over vandet.

del store fæ les gårdarea
er der agt op til n'range aktiv -
ieter. Den store gård m dt l

Jeriecenteret f ungerer som
" andsbyens torv" el er

rnrdien al gården er der
p aceret en slor 1æ les gri I,
hvor iami lerne kan San.t es
og hygge s g ned grillstegte

"T fgsted"
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ALLONGE
TIL VEDTÆGTER AF 18/11 1993

FOR

EJERFORENINGEN FÆRGEGÅRDEN, 4771 KALVEHAVE

Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver eJerlejllgheds-

ejer under foreningen samt Time-Share Foreningen Feriecentret Østersø Færgegård,

4771 Kalvehave.
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