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Notat om ny normalvedtægt for ejerforeninger gældende fra 1. januar 2006. 
Udarbejdet af Torben BB;  januar 2006    
 
Normalvedtægten blev vedtaget i 2004, og har således været gældende for nye 
ejerforeninger siden vedtagelsen, men fra og med 1. januar 2006 gælder den også for 
”gamle” ejerforeninger. 
 
Her er en kort gennemgang af de væsentligste ændringer: 
 
§1 Præcisering af, at der er solidarisk hæftelse udadtil, men efter fordelingstal parterne 
imellem.  
§2 Indkaldelse af ordinær GF med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab & 
budget udsendes senest 1 uge før GF.  
§3 Bestyrelsen har pligt til at lave & fremlægge en vedligeholdelsesplan for ejendommen 
til godkendelse på GF.  Dette er tænkt som en orientering, og det vil fremgå af referatet 
hvilke arbejder, der må påregnes i det kommende budgetår. 
§4 Forslag til GF skal være formanden i hænde senest tre uger føg GF og skal udsendes 
senest en uge før GF. Der kan fremsættes ændringsforslag på GF. 
§5 Ex. Ord. GF indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 
§6-7 GF referatet underskrives af dirigenten og formanden samt udsendes senest 4 uger 
efter generalforsamlingens afholdelse. 
§8-9 Bestyrelsens pligter er præciseret, og har ansvaret for udarbejdelse af budget – 
vedligeholdelsesplan for ejendommen – husorden med almindelige ordensregler. 
Ovennævnte vedtages på GF. Bestyrelsen kan beslutte at tegne en 
bestyrelsesansvarsforsikring. Det samme kan GF pålægge bestyrelsen med tilslutning fra 
mindst ¼ af medlemmerne efter antal eller fordelingstal. Bestyrelsen har pligt til at 
udfærdige et referat af alle bestyrelsesmøder. 
§10 Bestyrelsen kan antage en administrator, og denne må ikke være medlem af 
ejerforeningen eller være dennes revisor. HG kan med tilslutning fra mindst ¼ af 
ejerforeningens medlemmer pålægge bestyrelsen at antage en administrator. 
§12 Med mindst ¼ af ejerne kan det besluttes af oprette en opsparing (grundfond) til 
udgifter til vedligeholdelse og forbedring, hvortil indbetales maksimalt 10% af det 
ordinær fællesbidrag indtil det når 100% af budgettet. Den enkelte ejer kan ikke 
disponere over opsparingens midler, ligesom brugen af opsparingen skal vedtages på en 
GF. Ved almindeligt stemmeflerhed kan besluttes opsparing til konkrete størrer 
vedligeholdelsesarbejder. 
§13 Hvis mindst ¼ af ejerne ønsker det skal revisor være registreret eller statsautoriseret. 
§14 Det på GF godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at 
regnskabet er fremlagt & godkendt på GF. 
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§15 Præcisering af hvad der er fællesejendom og særejendom. Udvendige døre & vinduer 
er fælles, ligesom forsyningsledninger frem til de individuelle forgreninger i de enkelte 
lejligheder. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes 
forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses & fornyelsespligt. Når ejendommen 
foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang. 
§16 Ved udlejning til beboelse eller erhverv, skal der sendes en kopi af lejekontrakten til 
bestyrelsens formand. 
§17 Vedtægten kan lyses pantstiftende for kroner 41.000 i hver lejlighed til sikkerhed for 
ethvert tilgodehavende EF måtte få.  
 
Normalvedtægten og dens bestemmelser er gældende når ikke andet er vedtaget og 
tinglyst, og vedtægten gælder således automatisk.  
 
Sikkerheden omtalt i §17 skal dog vedtages på en GF og tinglyses særskilt for at have 
virkning. 
 
Kilder: HOME & Ejendomsforeningen Danmark 
 
 


