
NYE VEDTÆGTER til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling 5. maj 2022. 

 

Bestyrelsens korte motivering for at stille forslag til nye vedtægter:  

 

Forrige sommer trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft og med den fulgte en ny 

normalvedtægt for Ejerforeninger, som gælder med mindre man som forening træffer 

beslutning om andre bestemmelser i sine vedtægter.  

Dvs. den lovbestemte normalvedtægt gælder for alle eksisterende ejerforeninger fra den 1. 

januar 2022, selv om foreningen allerede har sin egen tinglyste vedtægt.  

Det nye princip er, at normalvedtægten fra 1. januar 2022 bliver obligatorisk for alle 

ejerforeninger med den følge, at alle forhold som ikke er behandlet eller forhold som ikke er 

behandlet præcist nok, må vige for den nye normalvedtægts regulering heraf. Hertil kommer, 

at der er bestemmelser i den nye normalvedtægt som er en ordret gengivelse af nye 

bestemmelser i ejerlejlighedsloven og af den årsag, vil disse bestemmelser altid gælde i alle 

ejerforeninger uanset hvad man har besluttet i sin egen vedtægt. Det er for eksempel de nye 

sanktioner, generalklausulen og udlejerbeføjelser.  

Hvis man ikke inden den 1. januar 2022 har taget stilling til sine nuværende vedtægter og 

”spejlet” dem op mod den nye normalvedtægt vil det betyde, at hver gang der skal foretages 

en vurdering eller træffes en beslutning eller indkaldes til et møde, skal man granske helt ned 

i mindste detalje om ejerforeningen handler i overensstemmelse med den nye 

normalvedtægt (og ejerlejlighedslov) eller om foreningens egne vedtægter er tilstrækkeligt 

præcise og derfor kan anvendes i stedet for normalvedtægten.  

Derfor har bestyrelsen vurderet det som nødvendigt at få opdateret foreningens vedtægter 

med henblik på at sikre størst mulig overensstemmelse med den lovbestemte 

normalvedtægt.  

Forslaget til en ny vedtægt er derfor formuleret herudfra, hvor enkelte særlige bestemmelser i 

vores nuværende vedtægt er flettet ind og nye formuleringer er udarbejdet. 

        

 

Har man allerede nu kommentarer eller forslag til de nye vedtægter, er man velkommen til 

at sende dem til bestyrelsen, der vil behandle dem på generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


