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Odense, den 7. april 2017 

 

 

Følgende tilføjelser til vedtægternes § 15 blev vedtaget på 

ekstraordinær generalforsamling i E/F Falen 6-14 

fredag den 7. april 2017 kl. 09.00 
 

 

§ 15, stk. 2: (Foreningens adgang).  

       

Ejerforeningen skal til enhver tid gives adgang til lejligheden, såfremt dette af ejerforeningen 

vurderes nødvendigt i forbindelse med ejerforeningens igangsættelse hhv. besigtigelse af 

udførelse af indvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, for hvilke foreningen er 

ansvarlig. Dette gælder ligeledes i forbindelse med foretagelsen af udvendige arbejder, som 

ønskes besigtiget eller skal udføres inde fra lejligheden. Medmindre der foreligger uopsættelige 

forhold, skal foreningen varsle denne adgang til lejligheden med mindst 2 uger. 

 

§ 15, stk. 3: (forsømmelse af lejligheden). 

 

Ejerforeningen skal endvidere til enhver tid gives adgang til lejligheden, såfremt der er mistanke 

om forsømmelse af lejligheden, som er egnet til at medføre skader eller risiko for skader på andre 

i ejendommen beliggende lejligheder, eller medføre skader eller risiko for skader på 

ejendommens konstruktion eller fælles bestanddele i øvrigt. Dette gælder endvidere ved mistanke 

om forekomst af eller risiko for skadedyr eller andre forhold, der kan bevirke sundhedsfare for de 

øvrige beboere, ejendommens konstruktion eller fælles bestanddele i øvrigt. 

 

Såfremt ejeren ikke giver foreningen adgang til lejligheden på det varslede tidspunkt, vil ejeren 

modtage en advarsel, samt påbud om inden for 5 dage derefter at give ejerforeningens bestyrelse, 

samt de udførende håndværkere den fornødne adgang. Såfremt ejeren ikke efterkommer dette, 

er bestyrelsen berettiget til ved påbud at pålægge ejeren at fraflytte lejligheden.   

  

§ 15, stk. 4: (grov forsømmelse). 

 

Hvis der konstateres grov forsømmelse af lejligheden, eller andre forehold, som er egnet til at 

medføre skader eller risiko for skader på andre i ejendommen beliggende lejligheder, eller 

medføre skader, sundhedsfare for eller risiko for skader på ejendommens konstruktion, øvrige 

beboere eller fælles bestanddele i øvrigt, eller forsømmelsen er til gene for de øvrige beboere, 

kan ejerforeningens bestyrelsen ved skriftligt påbud herom kræve fornøden vedligeholdelse, 

renholdelse og istandsættelse foretaget inden for en derefter fastsat rimelig frist. Ejerforeningen 

har herefter ret til at besigtige de udførte arbejder. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan 

bestyrelsen på ejerforeningens vegne lade lejligheden sættes i stand for ejerens regning. 

Ejerforeningen kan i den forbindelse om fornødent søge fyldestgørelse for dette krav i 

foreningens pantesikkerhed. 

 

Ejeren skal i den forbindelse i henhold til stk. 3 give ejerforeningen adgang til lejligheden.” 

 


