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AtrlroKATFTR}tAET

HfiCH, DAESITffi & FåLsHER

STFåHNBYGåDE S5, FOSTBOHS 1Og4

6701 ffiBJffiG

AnmeI-der:

J* iRr- E 2B - 747 fg? Ig*{/FrhI Ådval<atfirrnået
KOCH- DRESING & FAL€F.IER
Strandbygade SS, S?00 Esbjer.g

Ttf. r5 45,4fi 00

SAIVIEJEKONTffi

for nuværerrde ogr Itodtfitende ejere af eJendoiluen matr.nr. 1 x og I np

Eoldesåger, EsbJerg Jarrder af areal iått I.4OO m2. bal-tggierde l-Iiels
LamirertsensrreJ 12. 67OO Esbjerg,

Fordeling åf eJerdonrsforfmld Eg trrugsret:

. L-

ÅnEar*t nr- Ejendemsret: Eksklusj-v bnrgsalet

50/100 E*ligg5eal- på 85 mZ

idæIle Bnparter ornfattende heboeJ-æs-

lejlighed beligg€nd€
i eJ endffiruræn tåI ven€tre
Eet fra Strandhy Kirkelrej
åndehclderde
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I ) stuelejllghed bestående
åf vånkelsttre,
k$kken, hrlggers
nred udgang til Frave

?) LsaI: ggvel'rffelse og brll*
sebådeværeLse

3 ) ?3 rn2 lcæIder

4 ) drivhus
5 ) garåge

Gnrrdareal
6l venstre del af fsrhaven

såfiit verrstæ de1 f,f gnrrrden

Iangs huæt set fra Sfr.arrlhy
Kl-rlreveJ s{$r fndtegnet på

vegtrætt€& rlds

IejffgHdens fndgarqr er fra
bryggersdfiren

Ekeklusåv Fq!+gsret

FFIJ.-qg[FgI =Hå, *F. T#_ omfattede

$*parfE.,nll. Ejendaneret:
|.

50/10O

tdeelle ar4rarter beboeteesleJltghed heffggerde
i ejendeunen ttl h$Jre set
fra Strardby l{l-rke\rej, inde-
holdende:
1) str.rclejfigfted bestående af

entrervl-rrkelstue, trappe
med olgang tit 1. BaL.

o3ls6/Is93
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kskken, br-lqgers rned ud-

gang til have.

å * sa1 : Efiverrære3se, (h6t t*:
værelse ) bnrpebaderffielse,

Gnrrrdåreål

P*Qå"r.
3) hpjre de]- ef f*rhaven,

h@j re Sel af grrtrnden larqis

hæklcen Eet fra Strsrtdhfr

Kårk€vej sarnt hels hag-

haven med såfitlige udhu-

EE. j fr. vedtlæftede

rlds. DGg skal der afsæt-

teg plads ttl vej dLrekte
oEl ttl anpart Rr- 1.

Farterne erl;læer at vene be-kendt og J.ndforstået ræd, at den ovenfor

slcete opdeling af eJerdamnerrs Sryrdareal tnd ekEkluslv brrrgsret f,or

eJerne af de enkelte aryrårttr alene kan aftaJ.es med birrdende virknirg
for parterne j. 30 år fra aftalens indgfuJ.se, Jfr. tkletf&nlrgslovens 5
f6 Etfr. 1 nr. I, der dog ikke hindrer, at aftalen Få et seneEe

tidspur{{t for-nyes, såfser*t parterne er enJ.ge hersr*.

Med rrjrlsrrng for rllJriærelde q lcænerde eJere af anpart nr. .I ueddeles

ned r.nrderskrift af dr:lr:ør-:.e sanreJekontakt ulgenkal.:delJ.g fuldmå* for
eJeren åf anpart rlr, 2 og de, tfl hrreur airirarferr måtte bliva
overdraget, t{I at udsfgkke og frasælge efi del af harearealef (

bagtrarren J beliggerrde d r-rrrd wiels [åftberfsensrei , hvorovex der er

åffått elcsklusiu ånrgsret fat ejere,n af anpart nr- Z' også til
fuTdwgtshaver. .sfdrrelsen af et sddant a.u-eal der kan r:dstgkkes

afl6rryer af hpprf,edes udstglørrngsti^I-Iade.Ise kan opnås, EJercn af
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anl:art rrr. 2 ir-an således rnrderslrJre LdstgknJngsbegræring. slutsedde.L
og sk6de på det pågæfdende areal sæt åndrå nffivetd.ige dokrølenter i
denne anlednlry. llgeru hfe nettoprorexuet sed et fra.så.lgr oppebær-es

af eJererr af angrarf, nr. 2, udstglmlxg CIg'frasalg krEau€r dogr rerkredits
santgkfte, så J.ænge BEflcredlt har paaf i anpart nr. Z.

'9*-tgsbeugdfge-Lsen for ejer af anpa-rt nrr. E oufatter i tiJfæIde åf
udstgluri-ag også ret fl-l at begære nærrærende sameJet<orrtrakt aflgst I
sln åe"låed på deE rdsfgtckede åreal..

ga1rgårettert til 
. 
håve-/gfuntlareafer i herrtnld til det orrerrfor ånf6rte

og vdf-æftede rids, der wil vtre at tångll'Fe €åmlrra& r:H næ-lrærende
ealr.tsJelc€ntfåI€t" lrån ililre æ$dres rd€n EEFleredits samttikke"

ånpBrben og åx*ppsllionsretten o\rer de respektl-ve Lokaler er
sfirltre&hdr6nde og kårr iklte adskilles, med mindre begge angnrtatrarrera er
enåge heiofrt, og då kun rred BRFkredits samtl'ttke. eå turge BRFkredit har
Pånt i ejeodorrnen.

årrgrartstraverne ei indeÅfor ranurerne af de af deres bnrgsret onrfattede
lokaler. beretti,get tit åt fore.tage ærdrirrge:rr Eterl det Fåhvi1er den
pågælderde anpartshåver at indher-rte forn6den ft'ggetiLladetse, lig*s61n
den pågaldendB alers oserfor dsr aird,en anpartatlaver og overfor
ormretrdenen er ansvarlLg for slcader på brgnrngen eg trå andet.

Erdrtrqer t brrrgeretten kræver ERFkredtts aanrtld<ke, eåIænge BRFI{r€dJ.t
har Iån J. eJendonaruen

Såfr€nit EJEr af anpart nr, 2 rråtte ønske at frastlitilre en deJ. af det på
vedhæftde rids irdtegræde haveareal, hnrortil dm er *ftalt ekslrlusLv
bnrgsret for anlrart nr. 2 i 3O år. akat der på dette tfdspunht væ-ende
eJer af arrtrtart nr. 2 enten føanledlge tirryIyst en veJadgång over det
frestldd'rede areal, eller. eåfremt den nå-ågndngen -vrEte-vej skal
an'r€nd€E ec:n fælles vejadgang ttl såvet ånpafr nr. r s*n ar46rt-nr. Z,
skar eJeren af anpart nr. ? s6r-ge for, at der af det rragerti<mae areal
afsættes et areal til rrej. således at fæitesveJe$ ikke afsiut*es t den
eJeren af anpar-t nr, 1 tittsrerde gåndhave.

06/0711ee3
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FosmåI

Forndlet rned rrær.rærerde kontrakt er at sl-kre den npdvenclige ag

pral<tiske adminietratlon af eJerrdontnen samt at eikre iagrttagelse af
anpartshavernee fæ1les interesse, henrnder b1'a- eln forstrarlig
rredligeholdelse af denne.

FaqntsJe!F_JHåæl-s{g

SaneJets Overste EryndfgHt er tn'rsrddet.

Hinært husu@e afholdes 1 garE ådtgt inden 1. april -

Etrstraoritlnær-t husnsde kan lndkaldes efter behrlv. og indkåldelse slter

'/ed, at mi-ndst I irnpartshaver ved anbefalet trrev til de$ arde$, ell.er

Få ligrnende bentssilrker n6ft, frensenåer irxåkaldelse lrred mlndst 14

daged vareel. I irdkaldetserr skåI dagsorden for det ekstraordirære

husndde anglves.

SrdLrsE huenøde akal lndleholde fØlgerde dagsordert:

1. Valg af dfrlgent.
2, Fonelæggelse af åreregrrskab og evt. godlrandelse heraf.
3. Fastsættelse af fæIlesbldrag for det kcrnnrende år.
4, VaIg af forretnlngsf6rer.
5- VaIg af revisor.
6. Indkanrrre forslag.

0,3/06/Ls93

?,

?rJr



7,

side fi

Euentuelt.

Fotetningsf6reren dragrer omsorg fo:r irdkaldelFe tif det år1ige ordi-
rrære hugr@e. Irdl€l-delse slcer med f4 d€æ rl.årsel \ied årrbefalet brerr

eller ligrsryie bevissilrke: nlåde tl1 begge ar4rartsharlere. Uegsorde,r*en

skal f$Iqe EEd tndkåldelsen.

Forsleg der ønekeå betrarrdlet på det ordirrære humøde. sltal ind'leverts
tll forretningsf$reren Eeriest ? dage f*r afholdelse af det ordJnære

husn@e-

I tllfrelfle åf, at d€t iltke er mrligrE at opnå errigherdl o{n hvsn af
Enpårtshav€.:rTle der sleal \ræce forretningrsfdrer, da skal eJeren af
anllrrrE nr. I være det t lige år ag eJaren af anpart rrr. ? i uligra år.

4.

Hugnddet er kun heslutrringsdygrtigtt, rdr b-egge aryrartshavere er Fe$ræ-

s6nt6r€t elles tåLstede.

HvEr ånpårt gi.lrEr æn gt€tlure.

En arrpartshaver kan gJ-ve m@e og' strefin* ved fuldnrægtJ-g, Såfremt fuld-
Ilegttgen sr en arden anpartshaver, sltal der forellgge elrrlftlJ-g fuLd-
rnagt fra den pågæådende-

Beslutninge,r på huryt@et kan ktrn tr:æffes, såfremt a].le ansaf,tghaveæ

er repræsenteret eller tilstede og alle stenurrer abrfor,

5.

Fometnlngsf$reren, der rræLges på husmsdet, forestår saneJets daglige
Iedelse, her-irnder kontakt ttl revl-sor, offurtllge qrndlgheder m,v. r

03106/1993
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ligesom hån drager omtorg for udf€relse,n af hugnsdets beelutninger.

6å.

Den udverråige !.edllgeholclelse af eje,rrdonnær pålwiler derr/de errkelte
anpartsfiavere t forhold ttt dlsses' bmgsret, således at hrrer pårt
vedltgetrolder den del af blqiniryerlgnrrdareal. hrrorttl br:rgsretten er
lan1ffie!; nog påhvtler det ejet€n åf anpar* 'itr. L åt forestå
vedltgetlaldelee af drivhus, hvororrer anFaxt nr. t har
dlsposltionsretten.

68.

Indvendtg ædligelætdeJ**e af de til" snFarterre knyttede LeJltgheder
påhvller derr enl*eLte anSiartshaver og ornfatter malJng, tapetsælng og
hvidEring, vedllgehOlctelSe og fornyel-se af gu)-ve, @re, slcAbe, k4kken-
borde og alt reJlighedens prrrige udsbl'r, herrinder el-ledninger,
el-kontakter. radl-Etorer tæd ventiLer. varrdledninger, vandhaner og
sanl"tetsinEtållationer, dvs, i det rEIe taget alt hv€d der befirtterr
sig indenf$r leJligheclens råilær, således åt ååfiejet å1ene ska]. Edrge
for ag bekoste vedJ-igelroldelse og forayelse af forsl'ningsledninger og
fælLes lrxdtåltatloner ird til- disses irdividr.telle fargrenirger i d€
enltelte tr"ej ltgFeder.

7.

Hvl-s en leJltghed groft forsGrmgÆ, og forsdnsnelsen vl"l væne ttl geræ
for den anden anlrartshaver, kan &rne krær.re forndden vedltgehCIldelse
og istandsættelse foretaget Lrråenfor en pasaende frlst. Efterkonmes
kravet ikl<e, kan det forrrødne udfønes for den forsfirunellge
anpart€havers r-egning" Ttlevarende gæld,er for de nim Eg arealer
herurder have - der er tlrkrrlttet de reqrekti.ve anparter,
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8.

ånpartshatreFen og de personer, der har optrold t hans leJlågled, skal.

efterkcnure de fastsatte almtndeltqrt gæIderde ordensregler. Er lntet
r.redtaget. gælder ife I standarråleJe-lcontrakter fastgatte re4ler g111 hus-

orden. Hvls efl anlla.rtsharrer eller p6trs6rår. der har aphcld I håns l€J-
llghed. gpr sLg elqrldl.g t gro's eller oftere gentagen mJ.sligholdelee af
forptLgtelserrie cverfor saneJet el1er den anden eJer. kan denne pålag'
ge ham at frafl"ytrte bJftgheden eIlår fJerne nævnte person€r derfra
med p6ss6r5* vareel. ftn forn@dent kan fJernelse ske ved en umtddelbar
fagdforreftlng.

o
Jt

Frift*rdEifter og EffiislEnbsforhsld

Anpartshavenæ deltager t silr€Jets olrer-
deres anparters st$rre1*€*

Dng er fFlgerde særskiåt aftalt I

eller urderskd å forhold tål

El betales efter eærskl-lt måLer for hver anpart. 6åfmnt der forbr-r.qes
eL piå arealer. der ikke er ornfattet af de er*elte anlrarter, betafes
forbnrget efter cær€kiLt nråIer for fæIlesareaLet i forhold til
anFarternea s@ræIse"

Forb:mg af vand og vårnp fordel.es dledes, åt anE'åxt nr. 1 betarer 50t
oEI arlpart nr. 2 50+ af udgifterne.

såfrmt en af anpartshaverne dneher dette, kan 6en pågæl-dede for eget
legnirtg opsætte særsltilt forbrrgmråler ti1 \rarril og varrre, I så fald
betales der eftcr det af de opsette rnålere fremgråerde forbnrg" For
forbnrg af vand oc vårrne i errt. fæl,lesareater betales dette, hvJ-s Fær-

o3/o6/1993
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skilt rnåIere etåbleres. ned halvdelen tiJ- hver.

Ejendornsslcat forssges oldelt eåledes, at den hæfter på hu+r anFart fsr
sig. SåfEEnt det ilcke lfilclces, betåles ejerx3ornssk*t inter Fartås ned

f/3 af arylårt rrr- 1 og 2/3 af anpart nr. 2" 5åfrent et haveareal. Jfr'
$ft. 1. udstl'kkes, sleal ejeren af dette æIv betale ejerrdomsskat faer*

for, ogr ejendoaeslcatten af det ttlbageblewe aree'l fordeles terefter
ned fnJ-vdelen tiJ- lrver af anparfseJerrle.

En anpartshaver betaler lkke. rredmtndre ardet eærakllt aftales, leje-
vederLag tLl eameJet for de af harir benyttde lokaler i eJerdouunen, llerr

får ej helLer andet I fejelrdqterne for d€'n Svrlge eJendcn, Ldet
hans leJevederlag og den lejeirdtqrbsårdel=, sorr anparfshaveren tfdlga
sln anpart elilIle virrå Lodtager i, anåras ssn værerda lig hlnandec.

Enhver af anEraftshåvesæ lcan kr,æve, åt der,' fåstsættes et rnån€d}lgt
fæIlesbidrag. som hver snBartshåver eka}- indbetale til Aæf<rrir-rg af
fæIlesudglfter, trs=rrder eventrrelt årc$ntå vArrnebidrag-
A'ao'ntobidragret fåstsættes med håggnind i seæste års oril{Gbltulg€r.
Lenuder d*t eenests års faktLske forbnrg af varme. el ff.v., således

a'contobidraget svarer til ilet seneate års afholdte rdgifter-

Bidrage* l-ndbetales tiL En sarnejet tiL$rerde konto i anerkendt glenge*

institut. ForretnLngsf$r€ren skal trære hefdJet ttl at foretage
hævnirrger 1f kontoen

Såfremt det rred et regnskahiårs afeJ-utnLng vlser slg, at de af
angrartshaverre Lndhetalte dæknlrrysbl-drag åkhe har næret
tilstrd<kel-ige. er anpartsha\rerrlEr forpllgtede tLt straks efter
r-egnskabets godkerrdelse, at tndbetale derea andele af urrderskuddet
lcontsnt.
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SalæJets ræSn*kabsår er kalederåse,t .

11.

Såfremt sl af arrpartsharr*r* ønsker dåtte, skal rqrr*kabet reriideres

af err rqlstreret eller statsautorieeret revl-€or.

1?-

Hæftelse, pa+,t6a1rrins qs earg

For saræJets forpLågtetser hæfter deltagenre pro rata t forhsld ttl"
denes anparte et6rreJ.a€, hvLl-ket også gelder f anpartafaverne-s tndbl'r-
dee forhold. I det onrfang de enkelte Ldeelle Enparter er ærektlt
båhæftet. Jfr- pkt. 13, hæftcr alsre den srkeLte arryartsharrer for cla

af harn otrta€inc lån. Overfor panthaverne i lrele eJødc:mnn og t det

enrfarq lonrgtvntngerr ltrsrrer det, er hæftelsen udadttl dog soltdarlek"

13.

ånpårtshavel'nes aryrarter ffed trlhdærde dtapoertionsrBt ever err

J.eJ1ighed kan frit sælgres og pantsættes" ttgesan den kan fålde å arv

efter anpartehaverer Eailt Yære genstard for krditsrforfflgning.

Ved salg af e,rr arrpart foretagils der itrke sltæring rledrdrende y&leer
indelroldt i. atcorrta Lndb**å11nger tlt sarneJet, idet ksberen gcdskrlves

sælgers areonto i.r&etaltrq;e-r og tLlaruarer anparten€ forpltgteleer ved

re€ns}tåbeårietc afslutrrJ-ng.

14.

TiI siklrerhec! for anSrartstevemes betal-ing af elgrldige bidrag i h.t.

o3lo6/r_993
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Fh:nrærerrde salæJekontrakt unfatter
bebnelsesfeJ ftghder.

tråtalehefsjefserlle tilltoiæner de til
eripårter: i ejendffnren Ef,rnt partthavsErre

lkke fileI5e erd tc

I{ænrærede sameJe}<onkakt vll være at tlrglysa senrLtutstifterråe Få

eJeardonmel rnatr.nr. I x og 1 np Eoldeeagier, EsbJerg Jorder' næet efter
de på eJendocnen. allex=ede tlnglyste eqnråtutter og byrder, trvoræn

henvises ttl ejerdsilnens blad i tirqbogeni men forud for sI pantegæld'

væende ejere åf

.a, 
'

Esbj ergn d*n i; 1-'*1 9T i
g€m ejer åf ånpår.t llr-

T11 vl.tterflghed om. urderekrlftens ægtkd. dateringens råqtighed eamt

underskrLveæns myndtgrhed: ,

Narm, &dJ;fu-
stirring I kd-'reEs"k=@
Bopær; htæ f?o*t*fi-

Narrn: }gtffi L+n*up

srilrlns: ftdå{J ,5#h+ ,eÅÅf

FcpæI : W ftfr"?

Harianne Kenp ,I
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Esbjerg, derr S/6 19 I3

som ejere åf anpart rlr'

ril vitterlighd crn underskrifterree ægthed'

samk undersleriverfies nryndighed;

.tji'l,Iiit,1$*rtå*Q-

r,rar*: ENJ#fffi* Nastn:

Sådnånååtn 6S $tillir-tg;Sti}lirg, *n Erbiere lrf

E*Fæl': EoPæf:

IHtr!4gT IDAFFOGEN
FOR FETTEFI I ESBJENG

$8.fr7.93 L23g$

detering*rs rigtighed
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Advokatfirnnaet
HOCH' NNFSING & FALSNEFI
Strandbygadtr 65, $filfl Eshjerg

Tlf. 75 45 4S 00

Ekstr€kE åf sarejehontrakt for nurrarende og koncrlerde ejenre af
aJendatu-nan matr.nr. I x og 1 np Eoldesågår, E*bjepg jorder af areaL
iåIt t.4OO m2, beJ.i'ggencle Nj.els Lambert*errweJ l?, 6?OO EsbJerg.

Fslrdelf,ng åf eJendamsfarfiald og bnrgsret:

L.

FEd vLrknlng for nuTærende

v€d underekråft .af denne

ejeræn af ar4lart rrr, 7,

eJere af åntrart Rr. l- nieddeles

trskt uigenkal-delLg fuldmagt for
til hvern anparten rnåtte blirre

enrerfrraget, tål- åt uds 0g frasæIge en del åf havearealet {

baghaven l beliggende rrrld Niels Lanfrertsensrrqi , hvororrer der er
aftalt eksklusiv br:rr ret for ejeren af anpat rrr. 2, også til
fuldmagitshaver, * r ! )* i.! i + {. + -...... i r r5algsbeftr?#igelsgn for eJer
af, antrårt nr- åtter i tilfælde af udstykrring, også rqt til åt
hegære

areal*
sanejekontrakt aftyet i sin i#rfrea på Oet udstykfea*

;Je'Ft*
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asaII€f



Ti1 Eikkerl-æd f*r anpar. tstr,avernes b€tå3tng af
kontrakterrs$gotinglyEeser.dækontrakt
lil , QOQ slrriver krorrer titusintle oilr/k:o i hver

nirq respekter*r ingen trarrtegfld.

s}ry3-dige bidrag i h" t.
pantstifterde for kr.
angrert . Detrrrc Pants{Bt-

Rebjergr. den 3/7 l-993

som ejer ef anpart nr. 1:

etgn- tdariå$De KanF Jereen

TLl rrttterlighed un urderskriftens ægtHl. dateringerre rigtighd samt

r.rnderslclverene nrfry.dtghed ;

sign. Erian -3ghatæErl

Ti1 vl-tterll,ghed cm r.nråershrifternes ægiFhed, daterinErens rtgttghd
sarnt urrilerskrLrærnes qrndlghedt 
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Harrrl *ign Fårgit Friis Hielsen
srr.llrrs' 6åå;"1::fforetær
EopæI:

EEhJerlJ, den filE 199f,

slsn trortlre Nielsen

Navn; Fi.gn Eva Yderstræde

Sti I ling' advultatsekreær
E0pæ1 : Ekor,'bakken 58

6?15 Esbjerg N
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l,lavn I siqn. Fiaila Lintrr:p
srilriry3 ::I:*:"'er-ev' 6700 Esbjerg
EoEæI:

Hauni El"gn- Tlna B€r,gesen

5ti I ling I adr.ækatsekretær

Eapæ}- : Hans Hgede Vej 4

67LE EsbJerg H
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