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Matr.nr. 20 lk 

EjerleJlighed nr.:1-157 

Cade og hus nr.: F.egangsvej 11 og Havet 24. 

Bennerup Strand, 

8585 Clesborg 

VEDTA:GTER 

FOR 

Advokilt•r 

*�� 17,8101>Horsens 

£JERFORENINGEN FERIECENTER BflJNNERUP STRAND 

--

§ 1.

Forenlngens navn er FJerfcnnlngen Fertecenter Btmnerup Strud (efterf•lgende ben2vnt Forenlngen). 

Forenlngens hjemsted er NorddJurs Kommune. 

§ 2.

Forenlngen har tll formal: 

at varetage medlemmernes felleslnteresser, herunder at forestl den udvendige vedllgeholdelse af rned

lemmernes ejerlejllgheder, vedllgeholdelse af fzllesarealer, felles lnstallatloner og andre fil!ltes be

standdele. 

at slkre ejemes felles vaerdler. 

at forest4 administration af ejerforeningens lndtaegter og udgifter. 

at foresti udarbejdelse af varmeregnskab o.l. 

TILLÆG NEDERST





















Ordinær generalforsamling den 31.10.2020 

Tillæg til Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand (EF) Vedtægter §2 

Forord: 

EF bestyrelse beder generalforsamlingens medlemmer om godkendelse til at 
overtage rettighederne til alle anparter som er udstedet i forbindelse med 
overtagelse af bygningerne 147-148-149. 

Plan 2030 er nærmere beskrevet i ApS Information Nr. 6 til alle ejere i feriecentret. 

Administrationen af overdragelsen ligger hos ApS. 
Finansieringen af køb af anparter sker over en periode på 8 år og afvikles løbende. 
Afviklingen af mellemværendet aftales nærmere og beskrives i de gældsbreve, der 
oprettes.  

Overdragelsen vil betyde, at alle ejere i feriecentret bliver medejere af ApS, og har 
stemmeret ved APS først komne generalforsamling 

Det skal præciseres, at efter overdragelsen er EF og ApS to selvstændige juridiske 
enheder der samarbejder om driften af centret, hver med sin ledelse valgt blandt 
lejlighedsejerne, og stemmeretten ligger hos lejlighedsejerne efter fordelingsnøglen. 

Tillæg til §2 

FORENINGEN HAR TIL FORMÅL: 

at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder at forestå den udvendige 
vedligeholdelse af medlemmernes ejerlejligheder, vedligeholdelse af fællesarealer, 
fælles installationer og andre fælles bestanddele. 

at sikre ejernes fælles værdier. 

at forestå administration af ejerforeningens indtægter og udgifter. 

at forestå udarbejdelse af varmeregnskab o.l. 

at       eje kapitalandele i Feriecenter Bønnerup Strand ApS, CVR-nr. 37191361. 
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