Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.
For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen
Matr.nr.:

Ejerlejl. nr.:

Gade og nr.:

5 kp
5 io

1-23

0sterbro 80 og Teglværks Allé

de

1-20

5 mk
5 mi
5

ma

Islandsgade 6
Islandsgade 8
Islandsgade 10 og 12
Islandsgade 14
Markusgade 7 og Islandsgade 16
Markusgade 5

5 In
5 kn

Markusgade 3
Teglværks Allé

5km

Teglværks Allé 9
Teglværks Allé 7

5 cu
5 kr
5 kq

1

0sterbro 82

5 md
5 me
4

for Markuskarréen:

1-12

11

Teglværks Allé 5
Teglværks Allé 3

aile at Aalborg Markjorder, samt aile parceller der måtte udstykkes tra ovennævnte ejendomme.

med følgende:

For disse ejendomme stifles herved et ejerlav (gundejerforening)

VedlæQler
1.

EJerlavets (grundejerforenlngens) navn er "Markuskarréen". Dets hJemsted er Aalborg Kommune.

2.
Ejerlavets tormål er at administrere og drive (herunder ren- og vedllgeholde) det fælles anlæg på ejendommene:
Matr.nr.:

Ejerlejl. nr.:

Gade og nr.:

5 kp
5 io

1-23

0sterbro 80 og Teglværks Allé
0sterbro 82

5 md
5 me
4 de
5

Islandsgade 6
Islandsgade 8

1-20

Islandsgade 10 og 12
Islandsgade 14
Markusgade 7 og Islandsgade 16
Markusgade 5

mk

5mi
5

ma

5 In
5 kn

Markusgade 3
Teglværks Allé

5km

Teglværks Allé 9

5 cu
5 kr

Teglværks Allé 7
Teglværks Allé 5

5 kq

1

1-12

11

Teglværks Allé 3

aile af Aalborg Markjorder. samt aile parceller der måtte udstykkes fra ovennævnte ejendomme.

Medlemmer
3.
Ejerlavets medlemmer er samtlige de til enhver tid værende ejere af de under punkt 2 nævnte ejendomme.

Enhver ejer af ovennævnte ejendomme er forpligtet til at være medlem af ejerfavet.
Ejendomme opdelt i ejerleJligheder eller andelsbollger belragles i hen hold Iii nærværende vedlægter som én
ejendom, der i aile forhold repræsenteres af ejerlejlighedsforeningens henholdsvis andelsboligforenlngens
repræsentant.

Ved ejerskifte indlræder den nye ejer i den tidllgere ejers relligheder og forpligligelser. Medlemskabet Indtræder
ved deklaration om fællesarealer anmeldelse Iii tlnglysning.

Medlemmernes forpliqtiqelser
4.
Ejerlavels medlemmer er pliglige til i det omfang det fremgár af den og linglyste deklaration om det etablerede
fællesanlæg:
stille grund til rádlghed herfor og tále den særllge benyllelse til fællesformál, som fællesanlægget
forudsætter (herunder tàle, at el-stik, vandslik, varmtvands- og varmeslik saml gas- og aflabslednlnger
fa res over de af nærværende vedtægter omfallede ejendomme til og fra det fælles anlæg) saml at

at

ventiler og brande, herunder gennemlabs- og pumpebrande m.v., anbnnges pá de omfallede

ejendomme.
Ledningeme mà ikke fjemes, overbygges, overskæros, beskadiges, flyttes eller omlægges uden
ejerlavels lilladelse og ejerlavet, henholdsvis de oflentlige eller koncessionerede virksomheder,
hvorunder de pågældende ledninger henharer, har til enhver tid mod pligt Iii retablering, ret tll reparationer, omlægning og eftersyn af de pågældende ledninger.

al

opretholde det af kommunen etablerede anlæg til fælles brug, sáledes al ændringer kun kan foretages
efter forud tilladelse fra Kommunen.

at

ren- og vedligeholde af fællesanlæggene under ét med skure, bænke, legeredskaber,
overfladebelægnmg, vandaflednlng, beplantninger, hegn, gárdbelysning, renovationanlæg saml fælles
adgangsveje.

Ren- og vedligeholdelse af de fælles anlæg sker ved foranstaltning for ejemes regning, sáfremt påbud
fra Kommunens side ikke eflerkommes efter en nærmere faslsat frist.
oprelholde orden

at

I

de fælles anlæg.
Kapital- oq hæftelsesformål
5.

For ejerlavets forpligtigelser hæfter alene delle.

Medlemmeme hæfter indbyrdes pro rata efter ejendommenes fordelingstal for lavets forpligtigelser i og udenfor
kontraktforhold.
Ejerlavets kredltorer kan ikke relte krav dlfekte mod de enkelte medlemmer for ejerlavels forpligtigelser.

Fordelingen er for tiden følgende i henhold til Kommunens BBR ejendomsoplysninger:
Matr.nr.:

Ejerlellighed:

5 kp

1-23

Adresse:

0sterbro 80 og Teglværks Allé 1

5 io

0sterbro 82

5 md
5 me

Islandsgade 6

4

de

5 mk

5mi
5

ma

5 In
5 kn

Islandsgade 10 og 12
Islandsgade 14
Markusgade 7 og Islandsgade 16

Markusgade 5
Markusgade 3
Teglværks Allé

~

Fordelingstal boliger:

1.646

746

Islandsgade 8

1-20

Antal m2

11

586
618
1.483
624
1.404

710
667
813
2

5km

Teglværks Allé 9

5 cu
5 kr

Teglværks Allé 7
Teglværks Allé 5
Teglværks Allé 3

'-12

5 kq

739
724
756
748

aile af Aalborg Markjorder, samt aile parceller der måtte udstykkes fra ovennævnte ejendomme.
I alt fordelingstal

12.264

Fordelingstallene kan kun ændres efter beslutnlng på en generalforsamling og kun ved i forhold til tinglyst
lokalplan væsentlige ændringer i arealforhold samt efter ajouriønng af Aalborg Kommunes BBR

ejendomsoplysninger (etageareal).
6.
Bestyrelsen udarbejder hvert ár et budget, der viser ejerlavets forventede udgifter til anlæggets drift,
vedligeholdelse
Udgiftsbeløbet fordeles på medlemmerne elter fordelingstallet. Bestyrelsen kan forlange, at
m.v.
medlemmerne betaler bidraget helårsvis forud. Indbetales skyldige beløb ikke rettidigt, er bestyrelsen berettiget
til at overglve fordringen til inkasso.

7.
Ejerlavet skal, bortset fra eventuel grundfond og driftskapltal, ikke oparbejde nogen formue. Ejerlavets kontante
midler skal være anbragt i et pengeinstltut. Det er administrator ti'ladt at have en kassebeholdning af passende
størrelse.

Ejernes an dele i ejerlavets formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller retsforfølgning.
Udbetaling af andele kan alene finde sted ved lavets opløsning ;1. nedenfar.
-

GeneralforsamlinQ
8.

Generalforsamlingen

er ejerlavets øverste myndighed. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel
fordelingstal.
stemmeflerhed efter
Beslutninger af væsentlig betydning kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herior.
Til beslutnlng om ændnng i

denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer

herior.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke tllstede på generalforsamlingen, og et forslaget vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 1 måned og på denne kan forslaget
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal uden hensyn til, hvor mange der har glvet møde.
Stemmeafgivning kan ske ved fuldmægtig med skriftlig fuldmagt. Ændringer i vedtægtens punkt 4 kræver
Aalborg Kommunes godkendelse.
9.
Hvert år Inden udgangen af apnl måned afholdes ordinær generalforsamling
Valg af dlrigent
1.
Bestyrelsens beretning
2.
3.

Godkendelse af årsregnskab

4.

8.

Vedtagelse af budget for næste regnskabsår
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af eventuel revisor
Forslag fra medlemmer

9.

Eventuelt

5.
6.
7.

med følgende dagsorden:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når det til behandling af
et angivet emne begæres af mindst ét af ejerlavets medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har
besluttet det.

Generalforsamlingen

10.
indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
3

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamllngen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på
generalforsamlingen, skal fremgå af ,ndkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Sammen med
mødeindkaldelsen skal der vedlægges et årsregnskab samt et forslag til budget for næste regnskabsår.
11.
Ethvert medlem har ret tll at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen, herunder bestyrelsens
beslutninger. Begærlng om at få et emne behandlet pa den ordinære generalforsamling må være indgivet til
bestyrelsen senest 1 ~ dage inden generalforsamlingen og skal herefter al beslyrelsen udsendes tll

medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamllngen.

12.

Generalforsamlingen vælger selv sin dlrigenl.
I en af bestyrelsen auloriseret prolokol optages en kart beretnlng af forhandlingerne.
al dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Beretningen underskrives

Bestvrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamllngen.
eller repræsentanter udpeget af dlsse.

13.
Den består al 3

.

5

medlemmer. Valgbare er ejerlavets medlemmer

Generalforsamlingen

vælger ligeledes 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 ar.
Bestyrelsen er pá valg hvert andet år. Halvdelen af bestyrelsen er pá valg i lige ár og den anden del af
bestyrelsen I ulige år. Genvalg kan finde sted.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer under 3. indtræder suppleanlerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, kasserer og sekretær.

Ved forretningsorden kan bestyrelsen Iræffe bestemmelse om udlørelse al sit hverv.
14.

Bestyrelsen har ledelsen af ejerlavets anliggender.

Det páhviler beslyrelsen at sørge for god og lorsvarlig varetagelse af ejerlavets fællesanliggender, herunder
betaling af fællesudgifter, tegning al forsikringer, renholdelse, veallgeholdelse og fornyelser samt opkrævnlng af
bldrag med mere hos lavets medlemmer.
15.

Bestyrelsen indkaldes, hVls et af bestyrelsens medlemmer forlanger del. Bestyrelsen er beslutnlngsdygtig, nar 3
medlemmer er tilstedet, og bestyrelsen er forsknltsmæssigt indkaldl.
Star stemmerne lige, er lormandens stemme algørende.
I en al bestyrelsen auloriseret protokol oplages en kort beretning al forhandllngerne.
af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødel.

Beretningen underskrives

Ejerlavel tegnes af 2 medlemmer al bestyrelsen.
16.
Den tll enhver tld værende bestyrelse er bemyndiget til at underskrive enhver deklaration, der af offentlig
myndighed målle kræves Iyst på lavets privatejede elendomme til gennemførelse og opretholdelse af

fællesanlægget.
Bestyrelsen er bereltiget til at modtage meddelelser, pålæg og lignende Ira det offentlige vedrørende
lællesanlægget.

Bestyrelsen er bereltiget til at antage lønnet medhjælp Iii varetagelse af den daglige led else.

Bestyrelsen er legitimeret tll med bindende virkning lor samtlige medlemmer at foretage enhver disposition III
opfyldelse af lavels formål.
4

Bestyrelsen skal fonnden den foretage dispositioner, der væsenllig forøger udgifterne for medlemmerne,
forelægge spørgsmålet på en generalforsamling.
Bestyrelsen kan ansætte en administrator.

Denne stiller betryggende òikkerhed for betroede midler.

Ejerlavets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stlftelsesdatoen til årskiftet.
EJerlavel kan vælge en revisor Iii at revldere regnskabet. Hvis der er valgt revisor afgår denne hvert år. Genvalg
kan flnde sled.

Opløsninq m.v,
17,

Da ejerlavet er stlltet i anledning af servitutpålæg med deklaration om udlæg af fællesarealer m.v., kan ejerlavet
ikke opløses uden efter forudgående aflysning af nævnte servitut (deklaratlon). I øvrigt kan opløsning kun finde
sted efter enstemmig beslutning på en generalforsamling, hvor samtlige lavets medlemmer er tilstede eller
repræsenteret. Ved opløsning fordeles ejerlavets fonmue pro rata efter fordelingstal.
18.

Nærværende vedlægter skal godkendes af Aalborg Kommune. Bestyrolsen bemyndiges til at foretage sådanne
ændringer, som er nødvendige for at opnå kommunens godkendelse.
Påtalebereltlget er Ejerlavet "Markuskarréen" dets bestyrelse og Aalborg Kommune. Uden sidstnævntes
tilladel~e kan hverken ændringer eller udslettelse finde sted for så vidt angår disse vedtægters punkt 4.
Foranstående vedtægler er vedtaget den

I

2008.

Som dirigent

Som stiftere:
0sterbro 80 og Teglværks Allé

1

0sterbro 82
Islandsgade 6

Islandsgade 8
Islandsgade 10 og 12
Islandsgade

14

Markusgade 7 og Islandsgade 16
Markusgade 5

Markusgade 3

Teglværks Allé

11

Teglværks Allé 9

Teglværks Allé 7
Teglværks Allé 5

Teglværks Allé 3

5

