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Salgsopstilling 
(kßbsmagle) 

til brug for 

tvangsauktion over fast ejendom 
Udarbe;det af 

AdvokatrJdet og Dansk eiendomsmexnertorenmç 
J.NR. 110-94259 - AS 54-121/2021 
Ejendommens matr.nr.: ejerl.nr. 105 af matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

beliggende: Mrzilletoften 2, l.mf., 8940 Randers SV 

Tilherende: Martin Krogsgaard Jensen 

boende: Mrzilletoften 2, l. MF, 8940 Randers SV 

Auktionstidspunkt: 27-10-2021 klokken 11:00 

Auktionssted: Fogedretten i Randers, M0delokale 24, Nrzirregade 1, 8900 Randers C 

Rekvirent, heeftelses nr.: l. E/F Mrzilletoften 2-10 

Ved advokat: Jesper E. Kjëergaard, 0stergrave 4, 8900 Randers C 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: Beboelsesejerlejlighed 

Ejendomsvél:!rdi pr.: 01-10-2020 kr. 670.000,00 heraf grundva:!rdi: kr. 134.300,00 

Vurdering i h.t. 
Retsplejelovens § 562: Ikke foretaget 

Areal if0lge tingbogen : 71 fordelingstal: 152/10000 

Forsikringsforhold: Alm. Brand via Ejerforenignen 

Ejendomsskatter 
og afgifter for âret 
andrager og omfatter: 

2021 
3.832,74 

Forslag til sël:!rlige 
vilkär ifolge auktions 
vilkärenes pkt 10 og 11. Nej 

Beskrivelse {herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): 

Se vedheeftede bilag. 

Lejemäl: 

Byrder og servitutter Se vedheeftede bilag. 
{Evt. henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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PrioritetsopgBrelse l. Fordring 2. Restgreld 3. Restancer 4. Heeftelser 
PANT- OG UDLJEGSHAVERE opgjort pr. pâ heeftelser, der og evt. der kreeves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, rentesats, auktionsdato kan forventes ejerskifteafdrag pâ 
nr.jserie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med heeftetser, der kan 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. tillaeg af uforfaldne forventes overtaget. 

renter 

Transport 

Haeftelse nr. 1.: Ejerforeningen M0lletoften 2-10, CVR-nr. 32574769, e/o 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 
Lou Advokater P/5, 0stergrave 4, 8900 Randers C. 
Ejerpantebrev stort kr. 15.000,00 

i alt ved 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 
budsum kr. 

Haeftelse nr. 2.: Totalkredit A/5, CVR-nr. 21832278, Kalvebod Brygge 1- 554.871,57 542.500,33 12.371,24 0,00 
3, 1780 K0benhavn V v/Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, 
Vaerkmestergade 2, 8000 Ârhus C 
Mail: TBH@bechbruun.com. 
Pantebrev stort kr. 541.000,00, obligationslân til rente 3%, mulighed for 
afdragsfrihed - se vedheeftede auktionsopg0relse 

i alt ved 571.371,57 542.500,33 12.371,24 16.500,00 
budsum kr. 

Haeftelse nr. 3.: Martin Krogsgaard Jensen, M0lletoften 2, l. Mf., 8940 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
Randers SV. 
Ejerpantebrev stort kr. 100.000,00. Jngen underpanthaver- medtages for 
tinglyst beleb 

i alt ved 671.371,57 542.500,33 12.371,24 116.500,00 
budsum kr. 

Haeftelse nr. 4.: Basisbank A/5, CVR.nr. 25213483, Park Alle 295, 2605 14.655,00 0,00 0,00 14.655,00 
Brendbv - e-mail: inddrivelse@basisbank.dk. 
Udlaeg stort kr. 14.655,00 - medtaget for tinglyst beleb, jfr. Vedhaeftede 
bilag 

i alt ved 686.026,57 542.500,33 12.371,24 131.155,00 
budsum kr. 

Haeftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Haeftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Haeftelse nr.: 

Transport i alt ved 
budsum kr. 
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Afslutningsside l. Fordring 2. Restg~ld 3. Restancer 4. Heeftetser 
PANT- OG UDUEGSHAVERE opgjort pr. pâ heeftelser, der og evt. der kreeves indfriet. 
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, auktionsdagen kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 

rentesats, nr,/serie/afd., indestâende til samt evt. overtaget med till~g h~ftelser, der kan 
af uforfaldne renter ferventes overtaget. 

yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, 
ejerskiftefradrag m.v. 

Transport 686.026,57 542.500,33 12.371,24 131.155,00 

Hëeftelse nr. 5.: Ejerforeningen M0lletoften 2-10, CVR.nr. 32574769, 11.156,00 0,00 0,00 11.156,00 e/o Lou advokater P/S, 0stergrave 4, 8900 Randers C. 
Udl~g start kr. 11.156,00 - medtaget for tinglyst beleb 

i alt ved 697.182,57 542.500,33 12.371,24 142.311,00 
budsum 

A. Total kr. 697.182,57 542.500,33 12.371,24 142.311,00 

B. St1rJrstebel0bet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 6B: 34.100,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 34.100,00 

Geeld, der kan overtages 
(sterstebelebet - kontantbelebet): 0,00 

om art og afvikling oplyses: 

Det under B enterte sterstebeleb fremkommer sâledes: 

a. rekvirentens udleeqs- og 
auktionsomkostninger 
( salœrer og gebyrer m.v.) kr. 

b. rettighedshavernes 
rnedesaleerer m.v. kr. 

De under a og b nœvnte beleb er 
anslâet ud fra det under 
sikkerhedsstillelsen enterte auk 
tionsbud , jfr. nedenfor. 
c. restancer vedrerende: 

l. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. andre offentlige bidrag kr. 0,00 
30.873,75 

5. vandafgifter kr. 0,00 
1.250,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 

7. krav i h.t. leje- eller 
brandsikringslovgivningen kr. 0,00 

8. andet, jfr. specifikation kr. 0,00 

1.939,20 

0,00 

0,00 

C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den pâtrvkte tekst pâ omslagets inderside. 

Ved et auktionsbud pâ kr. 670.000,00 (beregnet efter ejendomsvaerdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udqer 
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkârenes pkt. 7 kr. 75.300,00. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 24. september 2021 af advokat Jesper E. Kjaergaard, 0stergrave 4, 8900 Randers C 
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OPG0RELSE OVER REKVlRENTOMKOSTNlNGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 670.000,00 
+ 25°/o =krc...c..·----=16"""7-".5=0~0"""',0=0 
lait sr, ====~83~7==.5~0~0~.0=0 

Rekvi rentom kostn i nger: 
A. lncassoomkostninger incl. moms kr. 
B. Fogedgebyr kr. 

Fremstillingsgebyr kr. 
C. M0desalëer udleeq kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Händtering og rnanqfoldiqqerelse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvirentsaleer: 

Grundtakst kr. 
Med et tillzeq pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget.. ~kr~. --~5~.0=2=5~,0=0 
lait kr. 14.025,00 

1.625,00 
330,00 
400,00 

1.000,00 
800,00 
100,00 
187,50 
150,00 

9.000,00 

+ moms kr. 3.506,25 kr. 
I. Evt. saleer og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

advokat kr. 
J Ejerlejlighedsskema kr. 
K. tâsesrned, anslâet, kr. 
K. Diverse tilkendte rnedesaleerer, f.eks. rnedesalœr ved 

registreringsforretning kr. 625,00 
L. ltvang ~kr~·-----4~·º~º~º~º~º 
I a lt =kr==. ======3,.,.0==.8,.,,7="'3""". 7=5 

17.531,25 

3.125,00 
1.000,00 

Sâfrernt budsummen overstiger kr. 670.000,00 (Den offentlige ejendornsveerdi) vil rekvirentsa 
leeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pâ kr. 670.000,00 (ejendomsveerdi) 
Restancer kr. 12.371,24 
Friveerdi kr. 0,00 
1/4 heeftelser kr. 28.782,10 
Sterstebeleb (minus depositum) kr. 34.100,00 
I alt (oprundet til neerrneste 100) kr. 75.300,00 

J.nr. 110-94259 ek/EJ Rekvirentopqerelse 22. september 2021 
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Lou Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers C 

Telefon 70 300 500 

Beskrivelse af ejerlejlighed 
nr. 105 af matr. nr. 20aa Vorup By, Vorup, 

beliggende M0lletoften 2, 1. mf., 8940 Randers SV 

Ejerlejlighed i ejendom med 4 etager opfert i 1973. Der er 60 boliger i ejendommen. If0lge BBR 
ejermeddelelse har ejerlejligheden et samlet areal pâ 72 m2, lejlighedens boligareal 72 m2. Altan 
14 m2. 

Indeholder: 
Lille entre med indbyggede skabe. Til venstre herfor er der et lille toilet med bruser. Stue med 
trae/laminatgulv med adgang til kekken med komfur og ernheette. Soveveerelse med indbygget 
skab i 2 dele. Altan i 2 dele. 

Der tages forbehold for tüstedeveerelse af ovenneevnte hârde hvidevarer, deres funktionsdygtighed 
samt tredjemandsrettigheder. 

Det preeciseres, at ovennœvnte delvis er baseret pâ udskrift af BBR-ejermeddelelsen samt tinqbo 
gen, hvorfor der ikke kan indestâs for oplysningernes rigtighed. 
Registrering af BBR skai beskrive de faktiske forhold. Udskriften er sâledes ikke bevis for, at gael 
dende love og bestemmelser er overholdt. 

Lav om fortrydelsesret ved k0b af fast ejendom gaelder ikke pâ tvangsauktion, og en keber pâ 
tvangsauktion er sâledes bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrerende 
ejendommen, og en keber mâ acceptere at overtage ejendommen, sâledes som den er og forefin 
des, uden at kunne g0re ansvar for fejl og mangler qeeldende overfor fogeden, rekvirenten eller 
dennes repreesentant. Hvorvidt der kan g0res ansvar qeeldende overfor andre, beror pâ lovgivnin 
gens almindelige regler. 

Det berneerkes endvidere, at auktíonskeber selv skai cirage omsorg for rettidig betaling af alle ter 
minsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette 
qeelder uanset, om auktionsk0ber modtager opkreevninqskort eller ej. 
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Udskrevet: 22.09.2021 14:45:54 

Tingbogsattest 

Ejendom: 
Adresse: Melletoften 2, 1. MF. 

8940 Randers SV 

28.01.1975 
71 kvm 
380961 
Ejerlejlighed 
105 
152/10000 

23.11.1992 
Vorup By, Vorup 
0020aa 
10792 m2 
984 m2 

Ejerlejlighedens dato: 
Ejerlejlighedens areal: 
BFE-nummer: 
Ejendomstype: 
Nummer: 
Fordelingstal: 

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Adkomster 

Dokument. 
Dokumenttype: 
Dato/labenumrner: 

Sk0de 
01.07.2015-1006519972 

Adkornsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 
1 / 1 

:(0besum: 
Kontant kebssurn: 690.000 DKK 
Kebesumrnen omfatter beleb 
til arv/gave: O DKK 
Kabesummen omfatter 
overtagne restancer af skatter 
og afgifter eller af andre 
ydelser.: O DKK 
Kebesurrunen omfatter 
servitutter, tinglyst pa det 
kebte, der kan forlanges aflast 
af en pengeydelse: O DKK 
Kebesummen omfatter beleb 
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til anlcegsbidrag til vej mv., der 
er forfaldent til betaling pa 
tidspunktet for ejerskiftet: 
Kebesum i alt: 

Dato for ovartaqelsa: 

O DKK 
690.000 DKK 

01.07.2015 

Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

S3nesi pa::3gn3t: 
Dato: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

fubdd9:9lseshaven: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

?ulc!r.~af :::besier:-:: :-eiser: 
Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

wnder¡Bnt: 
Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Underpantsbeleb: 
Underpanthavere: 

22.09.2021 14 45 54 

Heeftelser 

22.08.1996-35802-67 
8 
Ejerpantebrev 
15.000 DKK 
10 

01.07.2015 09:44:36 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

E/F Melletoften 2-10 
32574769 

E/F Maltetoften 2-10 
0stergrave 4 
8900 Randers C 
32574769 

01.09.2009-0003821873 
1 
15.000 DKK 
E/F Melletoften 2-10 
32574769 
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Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Sœrliqe lànevilkàr: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debitorer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

8eb:torn;-: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

;=u! :ima;)s'.Jes :e;--nmelser: 
Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

22 09.2021 14:45 54 

01.07.2015-1006525697 
9 
Realkreditpantebrev 
541.000 DKK 
3% 
Obliqationslán 
Mulighed for afdragsfrihed 

TOTALKREDIT AIS 
21832278 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

02.07.2015-1006525816 
10 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
10 % 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

NYKREDIT BANK AIS 
Kalvebod Brygge 1 
1560 K0benhavn V 
10519608 
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Dokument: 
Oato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

: 're:füor~r: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

Debito-er: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

:-,nmc:~r!~nin; =;:·. 
Dato/lebenurnmer: 
Servitut: 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Dato/lebenurnmer: 
Servitut: 

Dato/labenurnmer: 
Servitut: 

Dato/lebenumrner: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 
Servitut: 

Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 
Servitut: 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

2209202114.45.54 

18.05.2021-1012922653 
12 
Udlreg 
14.655 DKK 
0% 

BASISBANK AIS 
25213483 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394-**** 

19710820-6718-67 
Servitut 

02.07.2015-1006525816 
10 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
10 % 
Martin Krogsgaard Jensen 

20171205-1009389690 
Servitut 

19720927-957 4-67 
Servitut 

19730522-5726-67 
Servitut 

19910510-4542-67 
Servitut 

19910510-4543-67 
Servitut 

1991051'0-4545-67 
Servitut 

20071207-46972-67 
Servitut 

22.08.1996-35802-67 
8 
Ejerpantebrev 
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Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Umtype: 
Sserliqe lánevilkár: 
Kreditor: 

Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

'<rec!i~:,:·e.: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

An m2":::;t;--ii:-;g ar: 
Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/labenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Dato/labenurnrner: 
Servitut: 

Oato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/labenumrner: 
Servitut: 

22 09 2021 14.45 54 

15.000 DKK 
Martin Krogsgaard Jensen 

01.07.2015-1006525697 
9 
Rea lkred itpantebrev 
541.000 DKK 
3% 
Obligationslän 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOTALKREDIT AIS 

18.05.2021-1012922982 
13 
Udla:ig 
11.156 DKK 
0% 

E/F Melletoften 2-1 O 
32574769 

Martin Krogsgaard Jensen 
120394- **** 

19710820-6718-67 
Servitut 

02.07.2015-1006525816 
10 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
10% 
Martin Krogsgaard Jensen 

20171205-1009389690 
Servitut 

18.05.2021-1012922653 
12 
14.655 DKK 
BASISBANK AIS 

19720927-957 4-67 
Servitut 

11 Side 5 af 10 



Dato/lebenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenumrner: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 
Servitut: 

Dato/labenumrner: 
Servitut: 

Dato/íebenumrner: 
Servitut: 

Dato/labenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Kreditor: 

Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Sœrliqe lànevilkàr: 
Kreditor: 

19730522-5726-67 
Servitut 

19910510-4542-67 
Servitut 

19910510-4543-67 
Servitut 

1991 0510-4545-67 
Servitut 

20071207-46972-67 
Servitut 

22.08.1996-35802-67 
8 
Ejerpantebrev 
15.000 DKK 
Martin Krogsgaard Jensen 

01.07.2015-1006525697 
9 
Realkreditpantebrev 
541.000 DKK 
3% 
Obligationslän 
Mulighed for afdragsfrihed 
TOTALKREDIT AIS 

TilléEgsteksi: 
ldeel andel 
Alene lyst i debitors tilherende ideelle andel. 

Servitutter 

Dato.labenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

20.08.1971-6718-67 
1 
Servitut 

")~sa i:i;1gly3~ pá: 
Antal: 

Akt nr: 

193 

67 G-B 448 - - 

Ti 11 regste kst 
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Dokument: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Ü£Sà jr,gl~rst pà; 
Antal: 

Akt nr: 

Do;..;·~m3nt: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Clrst. iìng;yaí: pa: 
Antal: 

Akt nr: 

:Jo!-<~mS?nt: 
Dato/lebenumrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

22 09.2021 1445.54 

Dok om freiles qàrd, opholdsareal mv parc 1-6 

af 200 skai betragtes som en ejendom, Se 

akt 

27. 09 .1972-957 4-67 
2 
Servitut 

305 

67 N-B 444 - - 

Tillœqstekst 
Dok om tœrdselsret mv, Se akt 

22.05.1973-5726-67 
3 
Servitut 

171 

67 N-B 444 

Tilleeqstekst 
Dok om oversigt mv, Se akt 

10.05.1991-4542-67 
4 
Servitut 

13 Side 7 af 10 



Ogsà tinqlyst pa: 
Antal: 

Akt nr: 

3ebyggelse: 

,t\ndet: 

Co~,urr:an:: 
Datc/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

'.Jgsà ¿inglys~ pa: 
Antal: 

Akt nr: 

:Jokumant 
Dato/lebenurnrner: 

22 09 2021 14"45.5"1 

271 

67 F-B 458 - - 

Byggelinie 

Andet 

Tillœqstekst 
Dok om byggelinier mv 

10.05.1991-4543-67 
5 
Servitut 

420 

67 U-B 565 

Adgangsforhold 

Andet 

Tilleeqstekst 
Dok om adgangsbegrrensning mv 

10.05.1991-4545-67 
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Prioritet: 
Dokumenttype: 

Ogsà ,inglysi: pá: 
Antal: 

Akt nr: 

Gokume;it 
Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Ogsa ti.,glyst pá: 
Antal: 

Akt nr: 

îiliE~gs:eksê: 

'.Jo'.c.;rr.a:1,: 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

Senes~ pàtaqr.st: 
Dato: 

Ogsà ì::ngl~1st pà: 
Antal: 

22 09 202 I 14 45 54 

6 
Servitut 

147 

67 T-B 2 

Tlllœqstekst 
Dok om vej mv, Se akt 

07 .12.2007-46972-67 
7 
Servitut 

61 

67 T-B 2 

Tillœqstekst 
Lejekontrakt ang opseetninq af antennesystem 

mv 

05.12.2017-1009389690 
11 
Servitut 
Underjordisk Containersystem 

17.10.2019 13:17:16 

60 
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Tekniske anlsaq: 

Pa~aleb~;·adï~ei:: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

Andet 

Andet 

Ejerf. Skansetoften, Melletoften 12-20 
10047676 

~;endorr:svu::!~ïing: 
Ejendomsvœrdi: 
Grundvœrdi: 
Vurderingsdato: 
Kommunekode: 
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

lndskanne; ak~: 
Akt nr: 

22 09 2021 14 45 54 

0vrige oplysninger 

670.000 DKK 
134.300 DKK 
01.10.2020 
0730 
021884 

67 ED-B 461 - - 
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Ejendomsvurdering 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 

Adresse: 

Vurderingsär: 

Kommune: 

M0LLETOFTEN 002, 1. MF , 8940 RANDERS SV 

2019 Kopi 

RANDERS 

Vurderingskreds: RANDERS/YORE 

Benyttelse: Etageejerl m 1 lejl 

20 AA 105, 
VORUP 

Matrikel: 

Ejendomsvcerdi: 670.000 

Ejendomsnr.: 

Lejligheds antat: 

Grundareal: 

Grundvcerdi: 

Vis "Grundvcerdispecifikationer" 

Vis Vœrdier til brug for ejendomsvcerdiskatteloft 

Vis tidligere vurdering 

Grundvcerdispecifikationer: 
Nr. Prisbetegnelse 

01 Nedslag regulering 

I alt: 

Areal/Enhed 

o 

Vœrdier tif brug for ejendomsvcerdiskatteloft: 

Ejendomsvcerdi 2001: 

21884 

o 

134.300 

En hedsbelab 

6.000 kr. 

Ejendomsvcerdiskatteloftet beregnet pa grundlag af 2002: 
410.000 kr. Ejendomsvcerdi 2002: 

Vis tidligere vurdering 

17 

Total 

-6.000 kr. 

-6.000 kr. 

430.000 kr. 
430.000 kr. 



Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Brœndqèrdve] 1 O 
7 400 Heming 

Modlager/ejer 

730 

Ejendomsvurdering @ 
SKAT 

Henvisningsnummer Ejendommens regislernummer 

730 015324 730 021884 
Mair. nr. 

VORUP 
Vurderel areal 

20 AA 105 

Ejendommens beliggenhed 

M0lletoften 002, l. MF 
SKA Ts lelefonnr. 

72 22 28 26 

Udskrevel 

07/05-2015 
Oplysninger lii brug for forsendelsen 

Bunke 31 Vmt 1 

Benyttelse 

21 - Etageejerlejlighed til beboelse 

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sädan: 

Ej endomsvar d i 700.000 kr Grundv¡erdi 140.300 kr 

N 

~ 
"' o 

Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvor 
efter den samlede ejendom vurderes til den kontante handels 
vœrdi pr. l . ok to ber 2011. Grunden skai vurderes, som om den 
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens 
benyttelse samt til, om en nyopfert ejerbolig er fœrdigbygget. 
Hvis der er sket œndringer pa ejendommen, er tidligere ars 
vurderinger omberegnet til brug for ejendornsvœrdiskatte- og 
grundskatteberegningen. Det felger af vurderingslovens § 6, 
jf.§9,stk. l,§ 13,stk. l,samt§33,stk.l ogstk.12-18. 

Vurderingen er foretaget pa grundlag af konstaterede handels 
priser ved ejendomssalg frem til I. oktober 2011. Prisudviklin 
gen mellem I. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen 
indflydelse pa vurderingen. Alle vurderinger kan ses pa Inter 
nettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. aprii 2012 kl. 07 .OO. 

Grundvœrdien er fastsat pa grundlag af oplysninger i kom 
munens register om ejendommens areal og arealets planlagte 
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv. 

Ejendomsvœrdien er bl.a. fastsat pa grundlag af oplysninger i 
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Deter ejerens 

i Omrädeoplysninger 
M 

ansvar, at oplysningeme er korrekte. Er der fejl i oplysningeme, 
skai du kontakte kommunens BBR-myndighed. 

Den standardpris, som indgâr i beregningen af ejendommens 
vœrdi, er fast lagt pa grundlag af analyser af priseme pa solgte 
ejendomme i omrädet. 

Vurderingen kan vœre pâvirket af sœrlige forhold, der kun gœl 
der for den enkelte ejendom. Er forhold af vœsentlig betydning 
for vœrdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skai du 
kontakte SKA T. 

Der er sendt meddelelse om vurderingen ud ti! alle, der har ejet 
ejendomrnen i lebet af 2011. 
Har du spergsrnâl ti! vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes 
pan 2218 18. 

Du kan klage over vurderingen. Klagen skai vœre begrundet og 
sendes til SKAT pa ovenstâende adresse senest 3 mâneder fra 
modtagelsen af denne skrivelse. 
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke 
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgerelse i vurderings 
ankenœvnet. 

~ Grundvrerdiomräde Anvendelse i henhold lii kommuneplanlregning mv. 

:. 
é3 o 
o :. 
" 
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SPECIFIKATIONER 

Grundvéerdi Bel0b 

Specifikation af den samlede ejendoms grundv~rdi 
Fordelt pä 61 ejerlejligheder : 
Vurderet areal 
Max bebyggelsesprocent 
Max till. etageareal (984+9808) 
Omrädepris pr. m2 tilladt etageareal 
Etagearealv~rdi 9712 m2 à 
Fordelingstal 152/10000 
Ejerlejlighedens grundv~rdi afrundet 

Le j I i ghedsvéerd i 

10792 m2 
90 % 

m2 X 90 o 9712 m2 'o 

950 kr 
950 kr/m2 9.227.160 kr 

140.300 kr 

Bel0b pr. m2 

Vrerd1beregn1ng Standardpris for omrädet 
Lejlighedens v~rdi pr. m2 

Lejlighedens v~rdi 72 m2 X 

Ejendomsvéerdi 

9.800 kr 
9.800 kr 

9.800 kr 705.600 kr 

Bel0b 

705.600 kr Beregnet v~rdi i alt 
Ejendomsv~rdi afrundet 700.000 kr 

Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit sk0n over 
ejendommens handelsv~rdi. 

o o ~ 
"' o 

~ 
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. ~ . w ~~ 
Afsender 
Randers Kommune, , Byggesag og Ejendomsskat 
Odinsgade 7 , 8900 Randers C 

Randers Kommune, 
Byggesag og Ejendomsskat 

BBR-Meddelelse 
(Udskrift ar oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret} 

Kommune nr.: 

730 

BFE-nr.: 

KorTYTIUnalt ejer1ejl.ejd.nr.: Udskrift dato. 

21884 29-06-2021 

380961 

Ejendommens beliggenhed: 

M0lletoften 2 (Vejkode: 1424), 8940 Randers SV 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Feil eller mangler, udskriflen becles meddell tri kommunen ...;a e-mailadressen b.b!.@randers.Qk ellef leleformr 89151565 / 89151365 

Oplysninger ~m eierlejlighed 
Tinglyst areal fra Matriklen: 71 

Ejerlejlighedsnummer 105 del af moderejendomsnr: 15324 
Adresse: Melletoften 2 1. mf (vejkode: 1424), 8940 Randers SV 
Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus (Anvendelseskode: 140) 
Samiel areal 72 m2 Egentlig beboelseslejlighed med egei kekken 
Enhedens erhvervsareal 
Andel areal 
Enhedens boligareal 

O m2 
O m2 
72 m2 

Enhedens andel af freiles adgangsareal O m2 
Enhedens andel i freiles boligareal 
Areal af lukket altan/udestue 
Areal af äben altan/tagterrasse 

O m2 
O m2 
14 m2 

Kilde lii arealer: Oplyst af ejer (eller dennes reprresentant) 
Antal veerelser: 2 
Antal toiletter: 1 
Antal badevœrelser: 
K0kkenforhold: Eget kekken med afleb 
Ejerlejl.BFE-nr.: 380961 
Kommunal! ejerlejl.ejd.nr.: 21884 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr.: 1 
Adresse: Melletoften 2 (vejkode: 1424), 8940 Randers SV 
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (Bygningens anvendelse 140) 
Matrikelnr.: 20aa 
Beliggenhed (kvalitet): Sikker 
Antal etager u. kselder & tagetage: 4 
Antal helärsboliger uden kekken: O 

Materialer 
Ydervreggens materiale: Mursten 
Tagdrekningsmateriale: Tagpap med lille hreldning 
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes reprresentant) 
Energioplysninger 
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme 
Bemaerkninger for bygning 
6 stk mobilantenner pá taget - tillad! november 2006 

Landsejerlavsnavn: VORUP BY, VORUP 
Opferelsesár: 1973 
Antal helärsboliger med kakken: 60 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
M0lletoften 2 (Vejkode: 1424),8940 Randers SV 

20 

Kommunenr.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
21884 29-06-2021 
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Kortmateriale 

BBR punkter Beliggenhed Linjer i kortet 
B# Bygningsnummer o Sikker placering Ejendom 

T# Teknisk anlzeg nummer o Nœsten sikker placering Jordstykke1 

NY Nybyggeri • Usikker placering Bygningsomrids, nejagtigt? 

* Bygning pa fremmed grund Bygningsomrids, unejagtigt ' 

1. Jordstykke drekker over udstrrekningen af det enkelte matrikelnummer. 
2. Bygningsomridset er nejaqtiqt, när dets placering er verificeret af GeoDanmark {se nedenfor). 
3. Bygningsomridset er unejaqtiqt, när dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark {se nedenfor). 

Du kan fä et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen pà https://kort.bbr.dk. 

Kortmaterialet er automatisk genererei pà baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret {BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark, 
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. 

Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgrengelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
Malletoften 2 (Vejkode: 1424),8940 Randers SV 21 

Kommunem.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
21884 29-06-2021 
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BBR er del landsdrekkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere pa https://bbr.dk/ejere 

Matrikelkortet er en visning af Matrikelreg1stret, sä de enkelte matrikulrere arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan rdentiñceres. Matrikelkortet er et vejledende kort, 

hvad angár skellenes nejaqtiqe geografiske placering, og skellene falder ikke alud sammen med de synlige grrenser i landskabet. Se mere pá 

https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Etfektivisering om at kortlregge Danmark. GeoDanmarks-data bestár bl.a. 

af luftfotos og bygningsomrids. Vrer opmeerksorn pá, at disse luftfotos optages om foráret, og at bygningsomnds opdateres pá baggrund heraf. Derfor kan der 

vrere forsinkelser i registreringen af rendringer, afhrengigt af hvornàr rendringen - fx en opíersel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere pà 

https·//www.geodanmark.dk/om-geodanmark/ 

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere pá danmarksadresser.dk/dar. 

BBR Ejendommens beliggenhed: 
M0lletoften 2 (Vejkode: 1424),8940 Randers SV 22 

Kommunem.: 
0730 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
21884 29-06-2021 
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Din pligt som ejer 
De! er dit ansvar som ejer, at oplysningeme om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nedvendiqvis !ages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bade pà op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger !il 
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. 

Derfor er det vigtigt, at du l;;eser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anleeq pá ejendommen er registreret rigtigt. Nâr du 
keber en ejendom eller eendrer pá bygninger og boliger, erdet ekstra vigtigt at veere oprneerksom pá, om registreringerne er korrekte. 
lndberetningspligten g;;elder ogsâ byggesager. 

Du skai vœre sesrliqt opmœrksom pà: 
Opf0relsesâr 
Om- og tilbygningsár 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagdaekningsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opf0relsesâr vil der nogle steder v;;ere angivet ár 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opterelsesàr vedrerende 
den páqeeldende bygning. Kommunen har lov !il at kontrollere de oplysninger, du giver !il BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeld! beseq pà 
ejendommen eller ved reqistersamkannq med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hj;;elp af luftfotos. 
I BBR er din ejendom registrerei pá 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normalt de! samme som en matrikel, og er et sarnrnenhœnqende stykke jord. I sasríiqe tilf;;elde kan grunden bestâ af fiere matrikler, 
og en ejendom af fiere grunde. Dette vil oftest veere pá landbrugsejendomme. Pâ grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
aflebsforhcld. 

Bygning 
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den vassentliqste anvendelse af bygningen, bebygget 
areal, areale! af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m. 

Enhed 
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemâl. En enhed ligger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse harén boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger harén eller fiere 
enheder !il erhverv. En enhed har typisk sin egen selvst;;endige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
samt anvendelsen. 

Tekniske anlaeg 
Tekniske anl;;eg kan veere olietanke, vindrneller, gylletanke, solvarrneanlssq m.m. Tekniske anlœg er som regel piacere! pá grunden, men kan 
ogsâ ligge inde i en bygning. 

Arealerne pá BBR-meddelelsen 
Arealerne indgâr i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan ogsâ have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglân, 
fjernvarmeregning m.m. Arealer skai altid mâles til ydersiden af yderv;;eggen. Lées mere om opmâling og se vejledninger pá www.bbr.dk. 

Det bebyggede areal svarer normal! !il stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmâles det bebyggede areal som bygningens 
udbredelse set oppefra. 

Det samlede bygningsareal opqares som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kœlder og tagetage skai ikke regnes med. 

Tagetagens samlede areal opqeres som de! areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes !il bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet mâles areale! i vandret plan 1,5 m over f;;erdigt gulv til den udvendige side af tagbel;;egningen. 

Udnyttet areal i tagetagen opqeres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes !il beboelse eller erhverv. 

Kaelderarealet opqeres samlet for hele k;;elderetagen. 

Det samlede boligareal opqeres som areale! af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeveerelse, toilet og kekken. I areale! 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af keelderrum, der rná anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav !il beboelsesrum. 

Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skai de deles op i den del, der rná bruges !il bolig, den del der anvendes !il erhvervs- eller 
institutionsformâl samt den del, der udqer ande! areal. 

Sammenh;;engen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden keetder. hvor parcelhuset kun bruges !il 
beboelse, vil boligarealet svare !il de! samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. 

Har en bygning to eller fiere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skai du vœre specielt oprnœrksorn pà, at BBR's boligareal afte vil veere forskellig fra det tinglyste areal. 
De! skyldes, at arealerne opqeres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare !il summen af areal til beboelse, 
areal !il erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 

Vejledning !il BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse Materia/er 

Helärsbeboelse 
Stuehus til landbrugsejendom. 
Fritliggende enfamiliehus. 
Ra,kke-, kasde- eller dobbelthus. 
Etageboligbebyggelse. 
Kollegium. 
D0gninstitution. 
Anden bygning til helársbeboelse. 

Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige va,rker og lign. 

Landbrug, skovbrug, gartneri, 
rástofudvinding m.v. 
Industri, fabrik, hàndvœrk m.v. 
El-, gas-, vand- eller varrnevœrker, 
forbra,ndingsanstalter m.v. 
Anden bygning til landbrug, industri 
m.v. 

Handel, kontor, transport og service 
Transport- og garageania,g, stationer, 
lufthavne m.v. 
Kontor, handel, lager, herunder 
offentlig administration. 
Hotel, restaurant, vaskeri, friser og 
anden service virksomhed. 
Anden bygning til transport, handel 
m.v. 

lnstitutioner og kultur 
Biograf, !eater, erhvervsma,ssig 
udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 
Skote, undervisning og forskning. 
Hospital, sygehjem, f0deklinik, 
offentlige klinikker m.v. 
Daginstitutioner m.v. 
Anden institution. 

Fritidsformäl 
Sommerhus. 
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 
fra sommerhus. 
ldra,tshal, klubhus, svemmehat m.v. 
Kolonihavehus. 
Anden bygning til fritidsformál. 

Mindre bygninger til garageformäl, 
opbevaring m.v. 

Garage til et eller to keretejer. 
Carport. 
Udhus. 

Listen ovenfor er under 
a,ndring.Optra,der den registrerede 
anvendelse ikke pá listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http://bbr.dk/hvordanfaarjegbbr 

Kekken, toilet og afleb 

Toiletforhold 
Antal vandskyflende toiletter i bolig 
eller erhvervsenhed. 
Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
Anden type toilet udenfor enheden 
eller intel toilet i forbindelsen med 
enheden. 

Badeforhold 
Antal badevasrelser i en heden. 
Adgang til badeveerelser, 
Hverken badevrerelser eller adgang til 
badeveerelser, 

Kekkenforhold 
Eget kakken (med afleb og 
kogeinstallation). 
Adgang til fa,lles kekken, 
Fast kogeinstallation i vœrelse eller pá 
gang. 
lngen fast kogeinstallation. 

Yderva,ggenes materialer 
Murslen (tegl, kalksten, 
cements ten). 
Letbeton (lette bloksten, 
gasbeton). 
Fibercement, asbest (etemit el. 
lign). 
Fibercement, asbestfri. 
Bindingsvrerk (med udvendigt 
synligt tra,va,rk). 
Treebekleedninq. 
Betonelementer (Etaqeheje 
betonelementer). 
Metalplader. 
PVC. 
Glas. 
lngen. 
Andel materiale. 

Tagda,kningsmateriale 
Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
Tagpap (med taqhœldninq). 
Fibercement, herunder asbest 
(belqe eller skiferetemit). 
Cements ten. 
Tegl. 
Metalplader. 
Strátag. 
Fibercement (asbestfri). 
PVC. 
Glas 
Grant levende tag (Grenne tage) 
lngen 
Andel materiale 

Asbestholdigt materiale 
Asbestholdigt 
yderva,gsmateriale. 
Asbestholdigt 
tagda,kningsmateriale. 
Asbestholdigt yderva,gs- og 
tagda,kningsmateriale. 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjernvarme/blokvarme. 
Centralvarme fra eget anlreg et 
kammerfyr. 
Ovne (Kakkelovne, kamin, 
brsendeovn o. lign.) 
Varmepumpe. 
Centralvarme med to 
fyringsenhe-der (fast brœndsel, 
olie eller gas). 
Elovne, elpaneler. 
Gasradiatorer. 
lngen varmeinstallationer. 
Blande! (krrever specifikation pà 
enhedsniveau). 

Opvarmningsmiddel 
E lektricitet. 
Gasvasrksqas. 
Flydende brasndsel (olie, 
petroleum, flaskegas). 
Fast brœndseí (kul, brœnde mm.) 
Halm. 
Naturgas. 
Andel. 

Supplerende vanne 
lkke oplyst. 
Varrnepumpeanlœq. 
Ovne til fast brasndset 
(brasndeovn o.lign.) 
Ovne til flydende brœndsel. 
Solpaneler. 
Pejs. 
Gasradiator. 
Elovne, elpaneler. 
Biogasanla,g. 
Andel. 
Bygningen har ingen supplerende 
varrne. 

Aflebsforhold 

Aflebskoder 
Kodesœttet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver eendrinq skai nyt 
kodeseet benyttes: 

Añab til offentligt spildevandsanlreg. 
Añeb til fa,lles privat 
spildevandsanla,g. 
Aflab til samletank. 
Afleb til samletank for toiletvand og 
mekanisk rensning af avriqt 
spildevand. 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanla,g (med tilladelse). 
Mekanisk rensning med 
nedsivningsanla,g (uden tilladelse). 
Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandleo. 
Mekanisk og biologisk rensning. 
Udledning direkte uden rensning til 
vandleb, seer eller have!. 
Ande!. 

Aflebskoder nyt kodeseet 
Der er indfert mange nye aflebskoder i 
BBR. De nye koder skai benyttes ved 
alle fysiske a,ndringer i aflebsforholdene 
pá en ejendom. Kommunen har dog 
ogsá ret til pá eget initiativ at konvertere 
koden, uden der er sket fysiske 
a,ndringer i forholdene. 

Det nye kodeseet er hierarkisk inddelt, 
sàledes at det vigtigste kriterium er om 
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller 
om ejendommen ligger i det àbne land. 

Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, 
inddeles efter om spildevandet (typisk 
fra kekken, bad og toilet) ledes ned i 
samme kloak som regnvandet 
(overfladevandet fra tage og befsesteoe 
arealer), eller om de behandles hver for 
sig. 

Ejendomme, der ligger i det àbne land, 
inddeles efter den màde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser det lokale 
renseaníœq overholder. Renseklassen 
kan vœre O, OP, SO eller SOP, idei O 
er en forkortelse for organisk stol, P for 
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder 
sä, at rensningen báde omfatter 
organisk stol og Phosphat, osv. 

Deter ikke altid, at alle bygninger pá en 
ejendom har ens aflebsfcrtiold. I sä fald 
kan forholdene registreres individuel! pà 
den enkelte bygning. 

En fuldsta,ndig oversigt over 
aflebskoder i BBR og en vejledning hertil 
kan findes pá www.bbr.dk. 

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboelseslejlighed. 
Blande! erhverv og bolig 
med eget kakken. 
Enkeltvrerelse. 
Frellesbolig eller 
frelleshusholdning. 
Sommer-/fritidsbolig. 
Andet. 

Ejerforhold 
Privatperson(er) eller 
interessentskab. 
Aiment boligselskab. 
Aktie-, anparts- eller andel 
selskab. 
Forening, legal eller 
selvejende institution. 
Privat andelsboligforening. 
Kommunen 
(beliggenhedskommune). 
Kommunen (anden 
kommune). 
Region. 
Staten. 
Andet, moderejendom for 
ejerlejligheder. 

Vandforsyning 
Aiment vandforsyningsanla,g 
(tidligere offentligt). 
Privat, aiment 
vandforsyningsanla,g. 
Enkeltindvindingsanla,g 
(egen boring). 
Brend. 
lkke aiment 
vandforsyningsanla,g 
(forsyner < 10 ejendomme). 
lngen vandforsyning. 

Vejledning lii BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 
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Eksp.: Mandag - torsdag 8 - 15 
Fredag 8 - 13 

Telefon: 8915 1515 
Mailadr: ejendomsskat@randers.dk 

Modtager 

Udskrevet den. 

29/06-2021 
Moms-nr .. 

29189668 
Debitornummer: I Kommunenr 

730 IE¡endomsnr I 
021884 xxx xx xxxxxx xx xx 

Ejendommens behggenhed: 

M0lletoften 002, l. MF 
Vurderet areal: Vurdenngsàr. 

2019 (01/10-2019) 
Matnkelbetegnelse. 

VORUP BY, VORUP 20aa EJL. 105 
E¡endomsvcerdi 

670.000 
Gruncveerdi Stuebusqrundveerdr Grundskatteloftvcerdi 

134. 300 142.900 
Fradrag i grundvœrdr for forbednnger Fntagelse for grundskyld t1I kommunen 

Del af grundvcerd1 der beskattes I anden kommune Ocekrnngsafgiftspl1gt19 rorsketsveerm Fntaget drekn1ngsaf91ftspligtlg rorskelsveeror 

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2021 Side 01 af 01 

Specifikallon Beleb Heraf moms 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
27,930 : 134300 01/01-31/12 3751,00 

ROTTEBEMMPELSE 81,74 

* 
* 
* 
* 
HVIS DU IKKE ER TILMELDT PBS 
SENDES OPKRJEVNINGEN 
FRA BETALINGSKONTORET MED BETALINGS-ID 
l. RATE SENDES CA. 21. JANUAR 2021 
2. RATE SENDES CA. 21. JULI 2021 

MERWERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede f0rst 
medregnes som indgâende afgift pà faktureringstidspunktet. 

!ALT 3832,74 0,00 

Rate 
01 
02 

Forfaldsdato 

01/02-2021 
01/08-2021 

Sidste rethdiqe mdb dag 

01/02-2021 
02/08-2021 

Ratebelab 

1916,37 
1916,37 

Fakturadato 

01/02-2021 
01/08-2021 

Moms beleb 

0,00 
0,00 

Sâfremt de! forfaldne beleb ikke er belai! senes! sidste rettidige 
indbetalingsdag, saqes de! inddrevet ved udlceg. 

Ved for sen indbetaling páìeber renter og evt. gebyr. 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
gceld for lân vil blive videregivet !il SKAT. 
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Sidste frist for indbetaling er den 1. februar og 2. august 2021 

lndbetaling via PBS: Du er selv ansvarlig for at til- og afmelde PBS 

Du kan fà mere information pá Randers kommunes hjemmeside www.randers.dk 

Har du sperqsmàl vedrnrende de enkelte punkter, skai du henvende dig til: 

Ejendomsvurdering: 
Sperqsrnál og klager vedrerende ejendomsvurdering skai ske til Vurderingsstyrelsen 
tif. 7222 1616. 
Se mere pá www.vurdst.dk/om-styrelsen/kontakt 

Renovationsgebyr: 
Affaldskontoret, tif. 8915 1617 

Pumpe- og vandlebsbidraq: 
Natur & Milj0, tif. 8915 1693 

e-mail: affald@randers.dk 

e-mail: natur@randers.dk 

Län til betaling af ejendomsskatter for pensionister: 
Borgerservice, tif. 8915 1423 e-mail: borgerservice@randers.dk 

Ejendomsskatter: 
Ejendomsskattekontoret 
Tif. 8915 1854, 8915 1744, 8915 1565 

e-mail: ejendomsskat@randers.dk 

Sparqsrnâl angäende betaling: 
Betalingskontoret, tif. 8915 1188 
Skylder du noget? se: 

e-mail: betalingskontoret@randers.dk 
www.randers.dk/ga=ild - tjek din borgerkonto 

Opkrasvninq af skorstensfejergebyr: 
0nsker du at af- eller tilmelde skorstensfejning, skai du kontakte skorstensfejeren. 

Du skai selv kontakte skorstensfejeren, der fejer hos dig, hvis der er uoverensstemmelse 
mellem opkrzevninq og fejningen. 
Randers kommune opkreever gebyr for skorstensfejning pá vegne af skorstensfejeren. 
Den skorstensfejer du har, fremgär af telefonnr. ved teksten skorstensfejning pa forsiden. 

Navn 
Seren Thomsen 
Claus Christensen 
1/S Skorstensfejerne 
Henrik Hviid Hjorth-Jensen 

tlf.nr. 
4026 7106 
4088 9030 
8647 4440 
6021 6821 

e-mail 
thomsen@lizard.dk 
ra nders@skorstensfe jeren .d k 
isskf@skorstensfe jeren .d k 
hjorth@skorstensfejeren.dk 

KMD OGCG7302 14 udg. 10 2020 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag danne! 29/6 2021 

~ --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

M0lletoften 2, 1 mf, 8940 Randers SV 
Ejendommens adresse . 

Matr.nr. 

Grundareal. 

Ejendomsnummer 

Kommune: . 

Ejerlejlighedsnummer: 

E¡endomstype 

Ejerforhold: .. 

Enhedens samlede areal 

................... M0lletoften 2. l mf, 8940 Randers SV 

. .. 20aa Vorup By. Vorup 

. I 0792 m2 

........ 021884 

. . . . . . . Randers Kommune 

········ 105 

.. E¡erle¡lighed 

... Pnvatpersoner eller mteressentskab 

. .... 72 m2 

Anvendelse:. 

Antal vœrelser: .. 

.............•....... Bolig I etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus 

. 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup 

Rapport-ID 859394d8-7d99-42fc-b462-4fd6347b2525 
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g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

M0lletoften 2, 1 mf 
8940 Randers SV 
B,iag danret 29/6 2021 

Forfalden gêEld til kommunen for ejendommen 
Her fremgär evt. farta/den fortrinsberettiget greld ti/ kommunen, dvs. greld der neener pà 
ejendommen, og dertor overtages af evt. keber, 
NB: Hvis vurdenngse¡endommen har area/er i fiere kommuner, skai der ogsä bestilles 
ejendomsdatarapporter for opkraevningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA ti/ farta/den gaeld 
Hvis der er registreret fortnnsberett,get farta/den gaeld pâ ejendommen, kan kommunen have 
pábegyndt at mddnve grelden. I den forbtndelse kan der pàlebe yderligere ornkostomqer i 
forbmdelse med ,nddrivelsesforretn,ngen. Sterrelsen af disse omkostninger er ikke mdeholdt , 
Ejendomsdatarapporten, men kan tàs ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for yderligere fortnnsberettigede restancer samt ornkostrunqer, der 
ti/skrives i kommun ens debitorsystem frem t,J auktionsdagen (fx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion , oœste kalenderär ber rapporten fornys efter nytär. Hvis fornyelsen ikke 
indeholder gaeldsposter fra den nye ejendomsskattebillet, ber kommunen kontaktes. 

Vedr. beleb sendt ti/ inddrivelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. mddrivelsesornkostrmqer, der heefter pà ejendommen. Oplysning 
Iàs ved kontakt t,J SKAT lnddrivelse. 

EJE DOMSSKAT 1 og 2 halvär 
I starten al 1 . og 2. halvär kan det fremgâ af ejendomsdatarapporten, at der fortalden greld 
pá e¡endommen, se/vom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. 
Problemet opstàr, hvis fortaldsdatoen Jigger F0R sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. Fortalden gaeld til kommunen for e¡endommen er indhentet d. 29. juru 2021 

Er der fortalden gceld pá eiendornmen? ..... 

Fortalden gceld , alt. 

Gcelden er opqiort pr .. 

Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ... 

Er der renter, der er overtert til ESA og derfor ikke er medtaget i opgmelsen . 

GëEldsposter vedr0rende: Ejendomsskat 
Geeld vecrerende. 

Krav i alt vedrerende denne gceldstype . 

Bel0b 

Forfaldsdato. 

Er belebet sendt til inddrivelse hos SKAT. 

GëEldsposter vedr0rende: RottebekëEmpelse 
Geeld vedrerende .. 

Krav , alt vedrerende denne gceldstype . 

Bel0b .. 

Forfaldsdato .. 

Er belebet send! til inddrivelse hos SKAT. . 

GëEldsposter vedr0rende: Renter 
Gceld vedrerende. 

Krav i alt vedrerence denne gceldstype. 

Side 2 af 3 
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.Ja 
. ... 1.939.20 kr 

. O 1 -09-2021 

01-09-2021 

.. Ne¡ 

.. Eiendornsskat 

. .. 1 875.50 kr 

. . 1 875.50 kr 

.... 01-08-2021 

. Nej 

. Rottebek<1=mpelse 

. 40.87 kr 

40.87 kr 

. 01-08-2021 

.. NeJ 

.. Renter 

. . 7.50 kr 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

M0lletoften 2, 1 mf 
8940 Randers SV 
Bllag danne! 29/6 2021 

Beleb . 

Forialdsdato . 

Er belebet sendt ti/ inddrive/se hos SKAT 

GëEldsposter vednarende: Renter 
Gaild vedrerende ... 

Krav , alt vedrerende denne gaildstype 

Beleb. 

Forialdsdato 

Er belebet sendl l1/ mddnvelse hos SKAT 

. ..... 7.50 kr 

02-06-2021 

............ Ne1 

. .... Renter 

................... 15.33 kr 

. 15.00 kr 

Beleb .. 

Forialdsdato 

Er belebet sendt t1I mddrivelse hos SKAT 

Side 3 al 3 
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.....................................•..................... NeJ 

. 0.33 kr 

....... Ne1 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

M0lletoften 2, 1 mf 
8940 Randers SV 
S.lag danne< 29/6 2021 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden ga2ld til kommunen for ejendommen 
"Forfalden gaild t,1 kommunen" er forfalden tortnnsberettiget gœld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 
oplyses typisk om t0lgende gœldsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejrnng, rottebekœrnpelse, 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gaildspost er fortrinsberettiget betyder, at gailden hœrter pà 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden panteqœto og kan gâ videre lii ny ejer. Fortnnsretten 
fremgâr at Tinglysrnngslovens § 4 og en rœkke sektorlove. 
I ejendomsdatarapporten er alene antart det samlede krav pr. gaildspost. I dette bilag kan du se en 
udspecificering at hver gœldspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 4 al 3 
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\/edr. Skyldig eiendomsskat, renovation samt omkostninger til Skat 

Der g0res udtrykkeligt oprneerksorn pa1 at der tages forbehold for opqerelsen fra 
Kommunen og Skat. 

Det ovenfor oplyste skyldige beleb til ejendomsskat/renovation og Skat er vansks 
llgt at afstemme, idet Kommunen opçer sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, 
mens en del/noget af kravet kan vzere overgivet Skat til inddrivelse. 
Skyldige belab kan derfor veere medtaget ogsa i Skats cpqerelse, ligesom der skai 
tages hejde for renteberegning og gebyrer, som bade Skat og Kommunen beregner 
sig, samt restancer, der l0bende overgives Skat til inddrivelse. 

Kommunens og Skats frernqanqsrnàde lndebeerer, at en auktionskzber er nadsaqet 
til efter auktionen, at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen, for at fa op 
lyst den korrekte sterrelse pa kravene pa ny, forinden der foretages betaling. 
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Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Tina Brochdorff Clausen Hougaard <TBH@bechbruun.com> 
1 O. september 2021 13:13 
Edith Jensen 
Jeres j.nr. 110-94259 - vores j.nr. i820000-0213 - tvangsauktion over M0lletoften 2, 
1. - Martin Krogsgaard Jensen 

Hej Edith 

Til orientering kan jeg oplyse, at vi repreesenterer Totalkredit NS i ovennaavnte sag. 

Vores omkostninger i sagen andrager kr. 6.370,00, hvilket beleb bedes tillagt Totalkredits tilgodehavende. 

Endvidere beder jeg jer notere, at al fremtidig korrespondance i sagen skai ske til undertegnede, herunder 
fremsendelse af salgsopstilling. 

Med venlig hilsen 

e en-Bruun 
Tina Brochdorff Clausen Hougaard 
Sekreteer 

T +45 72 27 31 32 
M 

Vrerkmestergade 2 
DK-8000 Aarhus C 

Advokatpartnerselskab Fiere kontaktoplysninger 
CVR-nr. 38538071 Kebenhavn Aarhus Shanghai New York 

Vares forretningsbetingelser og privatlivspolitik fremgär af vares hjemmeside. Yderliqere info kan findes her 

CONFIDENTIALITY 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from 
disclosure. 

If you are not the intended recipient, please notify Bech-Bruun immediately by reply email and delete 
the message and any attachment from your system. 
If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or 
disclose the contents to any other person. 

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. 
Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 

~e#] 



Lou Advokater Dato 8. september 2021 

Att. Edith Jensen Kunde Martin Krogsgaard Jensen 
Ejendomsnr. 0846018 

0stergrave 4, 3. Beliggenhed M0lletohen 2, 1. 
8900 Randers C 8940 Randers SV 

Matr.nr. 0020 aa ejl. 105 
Ejerlav Vorup By, Vorup 

Auktionsopg,arelse pr. 27. oktober 2021 

Hermed fremsendes auktionsopqerelse for Ian i ovenstâende ejendom. 

Totalkredits tilgodehavende er folgende: 

Lanenummer Hovedstol i kr. Restqeeld i kr. Obligations 
restqeeld i kr. 

Skyldige beleb i kr. 

084601803 541.000,00 541.000,00 6.001,24 

I alt 541.000,00 541.000,00 6.001,24 

Specifikation af lanet findes pa efterfelqende side. 

Nar salgsopstilling er udarbejdet, skai kopi fremsendes til Nykredit. 

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skai dette meddeles til Nykredit. 

Der er inkassosag pâbeqvndt hos: 
Bech-Bruun 
Advokatpartnerselskab 
Langelinie allè 35 
2100 Kebenhavn 0 

Der beregnes yderligere morarenter pa pt. 10,0000 % p.a. af det forfaldne beleb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis det betales efter 27. oktober 2021. Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling 
i ìndeveerende maned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, sa beregnes der morarente fra 
den 11. i indevzerende maned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. 

Der henvises ievriqt til "Tilleeq til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopqerelse. 

Venlig hilsen 

Nykredit 

Lâng1ver 
Totalkredit A/5 
Cvr. nr. 21 83 22 78 

L!lnformidler 
Nykredit Realkredit A/S 
Kalvebod Brygge 1-3 
1780 xebenhavn V 
Tif. 70109000 
www.nykredit.dk 1/4 

33 



Auktíonsopqeretse pr. 27. oktober 2021 pâ länenr. 084601803 

Specifikation af skyldige beleb pr. 27. oktober 2021 

Restgacld pr. l. oktober 2021.. kr. 
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra l. oktober 2021 - 26. oktober 2021 kr. 
Terminsydelse kr. 

Heraf pr. 11. september 2021 kr. 5.308,83 
Morarente pr. 27. oktober 2021.. kr. 

541.000,00 
1.500,33 
5.308,83 

692,41 

I alt kr. 548.501,57 

Efter auktionen skai fßlgende betales: 

Terminsydelse kr. 
Morarenter pr. 27. oktober 2021 kr. 

5.308,83 
692,41 

I alt kr. 6.001,24 

Specifikation af lânet 

Lan type: Obllqatlonslàn 

Hovedstol kr. 
Restgacld pr. l. oktober 2021.. kr. 

Lanet er udbetalt den 30. juni 2015 og udleber den 30. juni 2045. 

Specifikation af obligationer 

541.000,00 
541.000,00 

Forening Ârgang Fondskode Afdeling Serie Procent 

Nykredit 2047 0979570 Edd 01 3,00 

Specifikation af terminsydelsen 
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. 

Ydelse for perioden l. oktober 2021 ti! 31. december 2021: 

Ydelse (excl. bidrag) kr. 
Heraf rente 0,7500 % af restqeeld kr. 4.057,50 

Bidrag 0,2688 % af restqzeld kr. 
KundeKroner kr. 

4.057,50 

1.454,21 
-202,88 

I alt kr. 5.308,83 
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Tillëeg til salgsopstillingen vedrerende län i Totalkredit A/S 

Totalkredits Ian forfalder ved ejerskifte. En auktlonskeber kan ikke páreqne ga:ldsovertagelse af 
la nene. 

Anseqninq om ga:ldsovertagelse skai ske gennem et af vares samarbejdende pengeinstitutter. 
Pa totalkredit.dk er der en oversigt over de paga:ldende pengeinstitutter. 

Auktionskeber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lanene skai 
indfries eller der seçes om ga:ldsovertagelse. 

Hvis formälet er erhvervsmressig udlejning 
Hvis ejendommen kobes pa tvangsauktionen med erhvervsma:ssig udlejning som formal, vil 
ga:ldsovertagelse normalt blive afslàet, nar auktionskeber har andre udlejede ejendomm. 

Hvis formälet er videresalg 
Hvis ejendommen kebes med henblik pa videresalg, er ga:ldovertagelse ikke en mulighed. 

Hvis auktìonskeber er et selskab 
Totalkredit yder kun i ganske fa situationer ga:ldsovertagelse til selskaber, og i de tilfa:lde, vil der 
va:re krav om supplerende personlig heeftelse fra selskabets ejer. 

Indfrielse af lânene 
Hvis der ikke bevi Iges ga:ldsovertagelse, vil la nene bl ive kreevet indfriet efter tvangsauktionen. 

Indfrielse skai ske i overensstemmelse med de vilkár og opsigelsesbestemmelser, der ga:lder for 
de enkelte lantyper. For kontantlàn, tilpasninqslàn og indekslàn skai eventuel indfrielse foretages 
pa baggrund af obligationsrestga:lden. Der kan vzere seerlìçe indfrielsesvifkár for lanene, herunder 
en szerliq indfrielseskurs. 

Frem til indfrielsen skai auktionskeber betale ydelse pa lanene i overensstemmelse med lanenes 
vilkàr. 

Betaling af eventuelle morarenter 
Uanset tvanqsauktionsvilkárenes punkt 6 A.a. skai auktionskeber betale morarenter, der matte 
pâlebe ved at restancer mv. betales senere end datoen for forste auktion. 

Ret til ëendring af bidragssatser 
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage a:ndring af bidragssatser pa de Ian, som 
overtages af en auktionskeber. 

Udstedelse af auktionsskede 
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklaering til udstedelse af 
auktiorisskede, fer restancer er betalt, og Totalkredits Ian enten er indfriet, eller ga:ldsovertagelse 
er bevilget. 

3/4 
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Bekrempelse af Hvidvask og terrorfinansiering 
Auktionskeber skai i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 
over for Totalkredit A/S. 
Privatpersoner skai udlevere farvekopi af sundhedskort samt farvekopi af pas eller kerekort. 
Selskaber skai udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere 
(privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 

4/4 
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Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedh~ftede filer: 

lnddrivelse@basisbank.dk 
7. september 2021 14:55 
Edith Jensen 
VS: J.nr. 94259 005- 7634-1899264 
Panthaverforesp. Basisbank.pdf 

Tak for din mail. 

Vort krav kan blot medtages i henhold til det tinglyste beleb. 

Venlig hilsen 

Vinai Duangchanthuk 
lnddrivelse 

Basisbank 
Basisbank AIS • Park Allé 295 • 2605 Brendby 
Tif 70 22 06 26 • Dir. 56 67 95 26 
mwdu@basisbank.dk • basisbank.dk 

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig informere afsenderen og derefter 
slette mailen uden at videresende eller kopiere den. This message may contain confidential information. If you have received this 
message by mistake, we kindly ask you to notify the sender and delete the message without forwarding or copying it. 

Du kan lœse om Basisbanks behandling af personoplysninger i vores Privatlivspolitik. 

Fra: Edith Jensen <ej@Lou.dk> 
Sendt: 7. september 202114:03 
Til: kundecenter@basisbank.dk 
Emne: J.nr. 94259 

Hej 

Se vedheeftede panthaverforesperçsel. Se venligt fristen for bessvarelse. 

Med venlig hilsen 

Edith Jensen 
Advokatsekreteer 

Direkte tif. 91 356 723 

[SiQe #] 



I Administrator 
korrigeret) 

i.nre. 94259/jek/ej 1-4036-1105-6 
Ejerlejligheden (evt, uovereosstemmelser bedes I 
Matr.nr.20aa Vorup By, Vorup 

ejerlejligheds nr. 105 

Adresse Melletoften 2, 1. mf, 8940 Randers SV 

Ejer Martin Krogsgaard Jensen 

Tinglyst fordelingstal 152/10000 Administrativt fordelingstal 152/10000 

I Oplysninger 
Som led I sœlgers posrtive oplysningspligt beder vt, efter aftale med denne, venligst om besvarelse af de nedenfor afkrydsede spergs 
rnâl: 

l. Optysninger fra srelger/administrator 
_X __ I.I Betales fœllesudgifter i forhold ti! __ tinglyst fordelingstal 

F œllesudgiûer betales __ forud __ bagud med kr. _ 
tal __ 

Er der udgifter der fardeles pâ anden rnâde __ Nej 

og, hvordan: Efter forbru 
Hvilke fœllesudgifter m. v. opkrœves af ejerforeningen: 

Fœllesudgifter kr. 884,00 

administrativt fordelingstal 
pr.md __ pr. kvar- 

Antenne 
Vanda/e 

Vandafledning 
Varme a/e 
Elforbrug 
Y <leise pâ freiles län 

Ydelse pa fœlleslän 

kr. 
kr. 300,00 

kr. 

kr. 500,00 
kr. 
kr. 603,00 

kr.197,60 

X1a. Hvis ja, hvilke: Varme og vand 

pr. md. X pr. kvartal 

pr. md. pr. kvartal 
pr. md. x_ pr. kvartal 
pr. md. pr. kvartal 

pr. md. .x. pr. kvartal 
pr. md. x_ pr. kvartal 
pr. md. pr. kvartal 
pr. md. X pr. kvartal 

kvartal 

kvartal 

Er der udgifter der beta les direkte af ejer __ Nej __ Ja. (Kunne f.eks. vœre varmebidrag). 
Hvis ja, hvilke med kr. pr. md. __ pr. 

_____________ med kr. ---------- pr.md. __ pr. 

X Ja, med kr. 34.400 86 pr. 10-09-2021 K._ 1.2 Er ejeren i restance ti! ejerforeningen __ Nej 

K._ 1.3 Sikkerhed ti! ejerforeningen: Skai eksisterende sikkerhed forhejes eller ny opreues 
Hvis ja, fra kr. med kr. ti! kr. _ 

Skai der udarbejdes dokumenter vedr. ny eller eksisterende sikkerhed __ Nej 

LNej Ja 
art: _ 

__ Ja Der skai ske debitorskifte 
Hvis ja, hvilke dokumenter og hvem skai udarbejde disse:_______________ evt, gebyr ti! ejer- 
for. herfor kr. Ejerpantebrev kr. 15.000,00, 1. prioritet 

Län 1 ~ 
K._ 1.4 Pâhviler der ejerforeningens medi. fœllesgœld (med solidarisk hœñelse) __ Nej 

Hvis ja, hvad udger lejlighedens andel af gœlden Se pkt. 5 
Opkrœves der sœrskilt ydelse i forbindelse med gœlden 
Kan gœlden indfries individuell 
Evt. specielle indfrielsesvilkär: _ 

Er der tale om tidsbegrœnset ekstraopkrœvning 
ling den _ 

Har ejerforeningen en kassekredit x_ Nej 

X Ja, i alt kr. 5.987.013,03 pr. 31-12-2020 
Län 2 kr. 351 330 29 pr. 31-12-2020 

__ Ja, belebet er an fort under pkt. 1.1. Se pkt. 5 
X Ja, med kr. pr. _ 

__ Nej 

__ Nej 

-- ej __ Ja, opherer med sidste beta- 

__ Ja, maks. kr. _ 

J.nr. 110-94259 ek/EJ 07. september 2021 
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_X __ 1.5 Antenne, type: X Hybridnet __ Fœllesantenne __ Andet: ---------------------- 
Betales der sœrskilt for iv-signal kr. __ Nej __ Ja. Hvis ja, kr. _ pr.md. __ pr. kvartal 

pr.âr __ 

Antenneforening __ Nej __ Ja 

Hvis ja, er der rnedlemspligt: 

Grundpakke til YouSee betales via faellesudgifterne 

__ Nej __ Ja, evt. overtagelsesgebyr kr. _ 

x__ 1.6 Er der brugsret for ejerlejligheden til kœlderrum _ 
Evt. betaling: 

loflrum_ p-plads_ andet: _ 

_X __ 1.7 Er der brugsrenigheder for ejerlejligheden lii fœllesfaciliteter, säsom cykelkld., terrerum mv.: _ 

Ja. Hvis ja, hvordan bela les for evt. benyttelse heraf: _V._a,.,_,.seck,.,,e,_,b..,r_,_ik,_,_ _ x__ 1.8 Er der fœllesvaskeri i ejendommen __ Nej 

_X __ 1.9 Er der aftalt arbejdsforpligtelse (arbejdsweekends el. lign.) 

Ja 
Hvis ja, hvilke: _ 

Andre forhold af betydning for keber: 

_X __ 1.10 Varrneforsyning: X Fjemvarrne __ Centralvarme med __ gas olie __ fjemvarrne Andel:---------- 

_X __ 1.11 Mäder holdes husdyr i ejerlejligheden 
Nej _ Ja X 

Evt. vilkâr: Lille hund max. 40 cm udvokset 

_X __ 1.12 Hvem er vicevœrt for ejendommen: _ 
Tif.: _ 

Tneffetid: _ 

2. Reparatiooer/Forbedringer/!Eodrioger i udgifter 
_X __ 2.1 Foreligger der for Dem oplysninger om forventede ekstraordinœre udgifter for indevœrende âr, som ikke kan ferventes 

dœkket indenfor ejerforeningens seneste budget ~ ej __ Ja, an- 
slâet kr.: Hvorledes ferventes det fìnansieret: 

x__ 2.2 Ved De, om der er istandsœuelsesarbejder eller andet, som i de kommende âr rnâ ferventes at rnedfere udgifter, der ikke 
med rimelighed kan ferventes dœkket indenfor ejerforeningens lebende budget __ Nej 

Se vedligeholdelsesplan Ja, falgende: 

_X __ 23 Er der udfert brandsikringsarbejde pâ bygningeme __ Nej __ Ja 

Skai brandsikringsarbejde udferes __ Nej __ Ja Hvornâr _ BeL0b kr. ------- 

3. Forsikring 
_x_ 3.1 Brandforsikring Selskab:_A~l_m~·~B~ra~n~d~~--------- 

Fuld- og nyvœrdi __ Nej X Ja 

x__ 3.2 Hus og grundejerforsikring. Selskab:_,_A~l,.,_m'-"-. -=B"-'r_,,a,.,.n~d~~---------- 
Dœkker denne angreb af svamp og insekt __ Nej X_ Ja 

Police nr.: 043069993 

Police nr.: 043069993 

0vrig drekning=----------.c-..------------------------------ 
Er der forbehold i policen X Nej Ja. Hvis ja, hvilke: 

x__ 3.3 Andre forsikringer: V 
x__ 3.4 Har der vœret konstateret angreb af svampe og insekter pâ ejendommen ~ Nej 

lkke os bekendt 
Ja. Hvisja, hvornâr _ 

4 . De bedes fremsende kopi af 
x__ Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget for ejerforeningen 
x__ Referat af de seneste afholdte ordinœre og ekstraordinœre generalforsamlinger i ejerforeningen 
x__ Ejerforeningens vedtœgier incl. evt. tíüœg _X __ Evt. energirnœrke og-plan (ELO) 
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_X_ Forsikringspolice(r) incl. evt. forbehold 
_X_ Evt. vedligeholdelsesplan 
__ BBR-ejenneddelelse for hovedejendommen 
__ Varmeregnskab for hovedejendommen 

__ Evt. tilstandsrapport for hele ejendommen 
_X_ Ev!. husorden 

5. Supplerende bemrerkninger 

Feellesqeeld i alt: 
Län 1 kr. 5.987.013,03 pr. 31-12-2020 
Län 2 kr. 351.330,29 pr. 31-12-2020 

Lejlighedens andel af grelden: 
Län 1 152/9348 kr. 97.349,81 
Län 2 152/826 kr. 6.050,56 

Gebyr / underskrifter 
kr. 3.125 00 Deres ekspeditionsgebyr i forbindelse med besvarelsen bedes oplyst her 

Belebet vil bl ive fremsendt ti! Dem, nâr besvarelsen er mod taget af os. 

Gebyr til foreningen for ejerlejlighedsskifte kr. 1.375,00 

Dato: 7.9.2021 

Forespergeren 

LOUADVOKATFIRMA 

~. Dato: ¡o 
/€\- 'Z.=2 / 

SI-\~ Vt2/>$-(5~ 
Administrator/tj 6 , · 'll"'*' 

0stergrave 4 
8900 Randers e 
Tif: 70 300 500 

Suzan Vestergaard, Lou Advokater 

0stergrave 4, Randers 

tlf.nr.: 91356782 

e-mail: sv@lou.dk 

- 3 - 
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Bekendtgßrelse om normalvedtregt for ejerforeninger 

I rnedf'ar af § 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtçerelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest 
œndret ved§ 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsa:ttes efter bemyndigelse: 

§ 1. En normalvedta:gt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder, affattes i over 
ensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtçerelse. 

§ 2. Bekendtçerelsen traeder i kraft den l. januar 2005. 
Stk. 2. Bekendtçerelse nr. 251 af 14. juni 1966 om normalvedtaegt for ejerlejligheder ophaeves, jf. 

dog stk. 3. 
Stk. 3. Indtil den l. januar 2006 finder bekendtçerelse nr. 251 af 14. juni 1966 om normalvedtaegt for 

ejerlejligheder anvendelse for ejerforeninger stiftet inden den l. januar 2005. 
Erhvervs- og Byggestyre/sen, den 14. december 2004 

Henning Steensig 

Normalvedtregt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om 
ejerlejligheder 

Vedtaegt 

for 

§ l. Indledning, formâl, medlemskab og heettelse 

Naervaerende vedtaegt regulerer, medmindre andet er vedtaget cg tinglyst, jf. § 7 i lev om ejerlej 
ligheder, forholdene om ejerforenlngers ledelse, regnskabsaflaeggelse, revision, vedligeholdelse og 
udgiftsfordeling m.v. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lQv om ejerlejligheder·. Ejerforenin 
gens formal er at administrere den faelles ejendom og evriqe faellesanliggender for medlemmerne, 
der er samtlige ejere af ejerlejligheder I ejendommen. 

Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser haefter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes 
forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. 

§ 2. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er ejerforeningens everste myndighed. 

Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afg0relser kan af ethvert medlem, hvem afg121relsen vedrerer, 
indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter §....2., stk. 9. 
Stk. 3. Beslutninger pâ generalforsamlingen traeffes ved stemmeflerhed erter fordellngstal. 
Stk. 4. Til beslutninger om vaesentlig forandring af faelles bestanddele og tnbener eller om salg 

af vaesentlige dele af disse eller om aendring i denne vedtaegt kraeves dog, at 2/3 af de stemmebe 
rettigede medlemmer sâvel efter anta! som efter fordelingstal stemmer herfor. sâtrernt forslaget 
uden at vaere vedtaget efter denn e rege! har opnâet tilslutning fra mindst 2/3 af de repraesentere 
de medlemmer sâvel efter anta! som efter fordelingstal, afholdes ekstraordincer generalforsamling 

41 



-2- 

inden 8 uger, og pa denne kan forslaget - uanset antallet af repreesenterede - vedtages med 2/3 
af de afgivne stemmer efter anta! og fordelingstal. 

§ 3. Ordinaer generalforsamling 
Ordinaer generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af maj maned. Dagsorden for denne 
skai omfatte mindst f0lgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Bestyrelsens beretning for det senest forlebne ar. 
3) Forelaeggelse af arsregnskab med revisors pategning til godkendelse. 
4) Forelœggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 
5) Forslag, jf. ~- 
6) Forelaeggelse af budget til godkendelse. 
7) Valg af formand for bestyrelsen i lige ar. 
8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
10) Valg af revisor. 
11) Eventuelt. 

Stk. 2. Den ordinaere generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers 
og hejst 8 ugers varsel. Ârsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 
uge f0r generalforsamlingen. 
Stk. 3. Indkaldelsen skai angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 

§ 4. Forslag 

Ethvert medlem har ret til at fa et angivet emne behandlet pa den ordineere generalforsamling. 

Stk. 2. Forslag til behandling pa generalforsamlingen skai vaere bestyrelsens formand i haende 
senest tre uger f0r generalforsamlingen. Sadanne forslag samt de forslag, som bestvrelsen stiller, 
skai udsendes til medlemmerne senest 1 uge rer generalforsamlingen. 
Stk. 3. fEndringsforslag kan stilles pa generalforsamlingen. 

§ 5. Ekst..-aordimer generalforsamling 

Ekstraordineer generalforsamling afholdes - ud over de i U, stk. 4 og §..Jl, stk. 3, naevnte situati 
oner - nar bestyrelsen finder anledning dertil, nar det til behandling af et angivet emne begaeres af 
mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter anta I eller efter fordelingstal, eller nar en tidligere 
generalforsamling har besluttet det. 

Stk. 2. Ekstraordinaer generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers 
varsel. 

Stk. 3. Indkaldelsen skai angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 
Stk. 4. fEndringsforslag kan stilles pa generalforsamlingen. 

§ 6. Sternmeret og fuldmagt 

Ethvert medlem har stemmeret. 

Stk. 2. Stemmeretten kan udoves af et medlems êegtefaelle/samlever. Stemmeretten kan desu 
den udaves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har 
givet fuldmagt hertil. 
Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsam 

lingen. 

§ 7. Dirigent og refe rat 

Generalforsamlingen vaelger selv sin dirigent, der ikke behever at vaere medlem af ejerforeningen. 

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og for 
manden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 

§ 8. Bestyrelsens medlemrner 
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Bestyrelsen vaelges af generalforsamlingen. Den bestâr af 3 medlemmer foruden Formanden, der 
vaelges saerskilt. Desuden veelçes 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestvrel 
sen og som suppleanter er kun ejerforeningens rnedlernmer, disses aegtefœller/samlevere og 
rnyndige husstandsmedlemrner. 

Stk. 2. Formanden og bestyrelsens 0vrige medlemmer vaelges for 2 ar, sâledes at Formanden og 
halvdelen af bestyrelsens 0vrige medlemmer afgar i lige ar. Suppleanter afgar hvert ar. Genvalg 
kan finde sted. 

Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbej· 
de i en periode pa mindst 12 uger indtreeder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen sup 
pleanter, indkaldes til ekstraordinzer generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og sup· 
pleanter. SMremt Formanden rratreeder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny 
formand indtil f0rstkommende generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen veelçer en naestformand af sin midte. 
Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen traeffe nzerrnere bestemmelse om uoferetsen af 

sit hverv. 

§ 9. Bestyrelsens pligter 

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. 

Stk. 2. Det pahviler bestyrelsen at serqe for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens an 
liggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af Faelles udgifter, tegning af seed 
vanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel besty 
relsesansvarsforsikring), renholdelse, vedli~eholdelse og fornyelser i det omfang, sâdanne Foran· 
staltninger efter ejendommens karakter ma anses for pâkreevede. 

Stk. 3. Bestyrelsen serçer for, at der udarbejdes budget, jf. U og fpres forsvarligt regnskab 
over de pa faellesskabets vegne afholdte udgifter og oppebâme indtaegter, herunder de ejerne et 
kreevede bidrag til faelles udgifter. Bidragene opkraeves med passende varsel og Forfalder til beta· 
ling den l. I betallnçsrnáneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejen 
dommen, jf. §___J_ og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse pa generalforsamlin 
gen. 

Stk. 4. Safremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vaelger bestyrelsen en kasserer. 
Stk. 5. Bestvrelsesrnede indkaldes af Formanden eller i formandens forfald af naestformanden, sa 

ofte anledning findes at foreligge, samt nâr 2 medlemmer af bestyrelsen begaerer det. 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, 

herunder Formanden eller neestforrnanden, er til stede. 
Stk. 7. Beslutning trreffes af de madende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 

Star stemmerne lige, g0r formandens eller i Formandens forfald ncestformandens stemme udsla 
get. 

Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder reFerat aF madet. Referatet underskrives senest pa det erterrel 
gende mode aF de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i medet. 
Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skai tegne bestyrelsesansvarsForsikring. End 

videre kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter 
antal eller efter fordelingstal palaegge bestyrelsen at serçe for, at ejerforeningen tegner bestyrel 
sesansvarsforsikring. 

§ 10. Administration 

Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skai antage en administrator til bistand ved varetagel 
sen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 
1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal palaegge bestyrelsen at an 
tage en administrator. 

Stk. 2. Administrator ma ikke veere medlem af ejerforeningen og ma ikke veere dennes revisor. 

§ 11. Tegningsret 

Ejerforeningen Forpligtes ved underskrift aF formanden el Ier nrestformanden for bestyrelsen og et 
andet medlem af denne. 

§ 12. Opsparing til vedligeholdelse og Forbedring (grundfond) 

Nar det beqeeres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal el Ier efter fordelingstal, 
skai der til bestridelse af de faelles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, 
hvortil ejerne arligt skai bidrage med maksimalt 10 pct. af det arlige ordineere faellesbidrag, indtil 

43 



- 4 - 

opsparingens sterrelse svarer til det seneste ars budgetterede ordineere fëellesbidrag. Den enkelte 
ejer kan ikke disponere over grundfonden. 

Stk. 2. Beslutningen om benyttelse af opsparingen treeffes pa en generalforsamlíng. Herudover 
kan generalforsamlingen med almindelígt flertal beslutte yderligere opsparing I nadvendìqt omfang 
til konkrete starre vedligeholdelsesarbejder. 
§ 13. Revision 

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der veelçes af generalforsamlingen. Nar det be 
g<:eres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter anta! eller efter fordelingstal, skai revisor 
veere statsautoriseret eller registreret. 

Stk. 2. Revisor afgar hvert ar. Genvalg kan finde sted. 
Stk. 3. Revisor ma ikke veere medlem af bestyrelsen og ma ikke veelçes som kasserer. 
Stk. 4. Revisionen skai udferes i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet pa 

tegnes af revisor. 

§ 14. Ârsregnskab 

Ejerforeningens reçnskabsâr er kalenderáret, 

Stk. 2. Ârsregnskabet skai indeholde bade resultatopqcrelse og balance. 
Stk. 3. Det af generalforsamlíngen godkendte regnskab forsynes med dirigentens pategning om, 

at regnskabet er fremlagt og godkendt pa generalforsamlingen. 

§ 15. Vedligeholdelse 

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af dere mod 
fëellesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fëelles forsyningsledninger og 
fa=llesinstal lati oner. 

Stk. 2. lndvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedeme pahviler de enkelte ejere. 
Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men ogsa vedligeholdelse og fornyelse 
af çulvbeleeqnlnç, çutvbreedder, loftpuds, forsatsvinduer, indvendige dore, egne derlàse og alt 
ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, 
radiatorventiler, radiatorrnálere, bruçsvandsrer, varrnetorsvntnçsrer, añabsrer og çasrer, hvor 
imod ejerforeningen serçer for vedllgeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens íeelles forsynings 
ledninger og fëellesinstallationer indtil disses individuelle fzelles forgreninger tíl/i de enkelte ejerlej 
ligheder. 
Stk. 3. Ejerforeningen beta Ier for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold 

omfattet af ejerforeningens vedlígeholdelses- og fornyelsespligt. Nar ejerforeningen foretager re 
parationer, skai der ske retablering i seedvanllqt og rimeligt omfang. 
Stk. 4. Hvis en ejerlejlighed graft torsernrnes, el Ier rorsarnmeìsen vil veere til gene for de evrtçe 

medlemmer, kan bestyrelsen kreeve rornaden renholdelse, vedligeholdelse og istandseettelse fore 
taget Inden for en fastsat Frist. Kravet trernseettes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, 
kan bestyrelsen pa foreningens vegne seette ejerlejligheden i stand for medlemmets regning. 
Stk. 5. Medlemmerne ma ikke lade foretage eendrinqer, reparationer el Ier maling af ejendom 

mens ydre, af ydersiderne af vlnduerne eller af dere mod fëellesarealer eller lade opszette anten 
ner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftllge samtykke. 

§ 16. Udlejning 

Ved udlejning af en ejerlejlíghed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skai medlemmet senest 
samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. 

§ 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtregten) 

veoteeçten kan tinglyses pantstiftende for kr. 41.000 i hver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgo 
dehavende med tillëeg af renter og omkostninger, som ejerforeningen matte fa hos et medlem, 
herunder for krav efter §-15:, stk. 4. 

Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de panteheertetser, 
byrder og servitutter, der hviler pa de enkelte lejligheder pa tidspunktet for tinglysnlng af pante 
retten. 
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Husorden for M0lletoften 2-1 O 

Pa cjendommens trapper, i kœlder og pâ andre faillesa realer, rnâ der ikke heustillcs cykler, barncvogne, sko eller 
lignende, darrnâttcr undtaget, ndenfor de dertil anviste ornrâder, og administrator kan, sâfrernt dette pâbud 
overtr:.edes, lade sä danne gcnstande fjerne udcn varsel. 

Nagler ma ikke udleveres til vagtselskaber eller andre uvedkommende. 

For udskiftning eller œndring af navneskilte, kontakt vícevœrten. 

Dagrcnuvation (omhyggclig indpakket), emballage ar glas, metal og plastik samt papir aflevercs i Jc respektive 
rum i rnotoksratioucn, der cr placeret ud for nr. 6. Pap. andel br .. cndbart (srnât) affald skai anbringes i 
komprimcret stand i containeren. der stâr p~ den store parkeringsplads. Storskrald skai opbcvarcs i e~en 
lejlighed/krelderrum indtil afhentning. 
Ting, der ikke er storskrald, (ex sanitet og dœk mv.) skai beboerne selv sarge for (for egen regning) at aflevere pa 
genbrugspladsen. 

Vaskemaskiner og tarreturnbler i kœldcren, skai anvendes i overensstemmelse mcd reglementet. Maskiner mv. 
skai altid rengares efter brug. Og kun i tidsrurn mct 7-22. 

An vend else af vaskemaskiner og torretumblere i lejlighederne ma kun finde sted i samrne tidsrum. 

Bankning af tzepper ma ikke finde sted ud over altanerne. 

Deter ikke tilladt at ledre vildkatte eller fugle ved at kaste brad eller andre madvarer ud fra altaner eller 
vinducr. Der ma i evrigt intet kastes ud fra altaner eller vinduer. 

Dct cr kun tilladt at holde en hund i hver lejlighed. Hunden ma kun vœre op ti! 40 cm. haj. Undtaget er 
forerhunde. 
Hunden kan forlanges fjernet, hvis dennc cr ti! gene for andre beboere. 
Rundens efterladcnskaber skai fjernes og hunden skai fores i snor. 

Ska de pa bygning eller nogen del af denn e, enhver ntœthed ell er anden fejlfunktion vedrnrende ejendommens 
installationer, varrneanlœg, vandforsyning eller lignende skai straks anmeldes til vicevœrten eller ejendommens 
administrator. 

Der mâ ku n benyttes toiletpapir i WC-kummcn, og intct som kan tilstoppe aflobet ma kastes heri. 

Oct pâhviler brugeren at udskifte pakningcr i radiator ventiler, vandhaner og wc-cisterncr og regulere disse. 
Brugeren skai ligelcdes sarge for rensning af vandlâs ved aflab fra vaske og brusekabine. Forârsagcs der 
forstoppelse afa flab fra wc-ku mrn e pâhviler det a lene brugeren at u ti rede de udgifter, der kan pa lebe ved 
retablering af aflabet. 

Bor evœrktej og andet stejeude vœrktaj ma aleue benyttes i tidsrummet kl. 07:00 til 18:00 pa hverdage. Lardag 
og sandag 09:00 til 12:00. 
Musik og stojende underholdning skai holdes pâ et niveau, der ikke generer andre bcboere og uden disses 
sarntykke aldrig efter kl. 23:00. VIS NU HENSYN! 

Krcldcrdorene skai holdes lukket og lâsedc. 
Hoveddaren skai altid holdes lukket, Grundel vildkatte og andre skadedyr. 

For skade pa Iscllesarealer er beboerne erstatuìngsansvartìge efter ìeje lovens regler og i avrigt efter dansk rets 
almindelige rcgler. 

Parkering rnâ k un finde steel pa de dertil indrettede pladser. 

Hestyrelsen, jan ua r 2016. 
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LOU Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers e 
Telefon 70 300 500 

Generalforsamling 2021 

J.nr. 160-4036 

Ordìneer generalforsamling blev afholdt den 11. august 2021, kl. 19.00, i Ejerforeningen Mßlletof 
ten 2-10 pâ Restaurant Tronborg, Grenâvej 2, 8960 Randers S0. 

TIi stede var: Administrator LOU Advokater, ved advokat Jesper E. Kjrergaard (i det f0lgende kaldet 
JEK) tillige med 9 medlemmer af ejerforenlngen, repreesenterende et fordelingstal pâ 
1.522/10.000. Heraf var 1.522/10.000 stemmeberettigede. Ingen gav mede ved fuldmagt. 

Ad 1, Valg af dirigent og referent. 
Formanden, Knud-Erik Kja:rgaard, bed velkornmen og foreslog JEK som dirigent og referent. JEK 
blev valgt enstemmigt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslut 
ningsdygtig uagtet, at generalforsamlingen ferst har kunnet afholdes eft:er sommerferien pâ grund 
af corona-situationen. 

Ad 2, Bestyrelsens beretning for det for1fbne Ar. 
Formanden aflagde beretning for 2020. Beretningen vedlëegges som bilag til dette referat. 

Han oplyste, at kassebeholdningen d.d. udgßr et bel0b pâ 465.000 kr. Bel0bet skai blandt andet 
ses i forhold til den vedtagne forhßjelse af f«!llesudgifterne, jf. generalforsamlingen den 3. sep 
tember 2020. Det er vigtìgt, at ejendommen tager sig godt ud. Vinduer og opçanqsdere trëenger 
dog til maling. 

Vedrarende kritik af trappevask oplyste fonnanden, at der ikke g0res rent under mâtteme, hvorfor 
de ber veere inde i lejligheden. Vedr(llrende forslkringsudgiften er der opnâet en besparelse pä ca. 
6.000 kr. Formanden preedserede vigtigheden af, at storskraldsrummet benyttes i overensstem· 
melse med det aftale desangäende. 

Vedr111tende vandproblemer i ka:lderen er der nu blevet opsat forhindringer, som skulle imradegâ 
oversvarnrnelser. 

Vedr0rende opsaetning af bord/beenkeseet vil bestyrelsen f0lge op herpä. En eventuel placering 
kunne veere ved sydgavl med anl~gelse af fliser og heek, Forslag til bord/beenkeseet mli gerne 
sendes til bestyrelsen. 

Hereft:er blev beretnlngen godkendt enstemmígt. 

J.nr. 160-4036 EK/HAL 04. september 2020 
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Ad 3. Forelaeggelse af lrsrapport med revisors pAtegning til godkendelse. 
JEK gennemgik ârsrapporten for 2020. Denne indeholder en blank revisionspâtegning. Resultatet 
udgßr et overskud pâ 53.353 kr, som blev foreslâet overfert til neeste ârs regnskab. JEK erindrede 
medlemmeme om muligheden for at fâ fradrag for renter efter fordelingstallet. Man kan gâ tre âr 
tilbage. 

Efter en kort dr111ftelse blev beretningen godkendt enstemmigt. 

Ad 4. Forel;Eggelse af vedllgeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke har fundet anledning til at fâ opgraderet vedligeholdelses 
planen, som rnâske ville medtere en udgift pâ ca. 15.-20.000 kr., idet der ikke findes at veere lnd 
truffet ;:endringer i henhold hertll. 

Der er blevet opsat nye lamper i samarbejde med Ejerforeningen H111jtoftegade, ligesom der er isat 
LED-pcerer, sorn har bevirket en besparelse pâ eludgiften. 

Herefter blev punktet godkendt enstemmigt. 

Ad s. Forslag, jf. § 4. 
Punktet udgik, da der ikke er fremsat forslag. 

Ad 6. Forela,ggelse af budget til godkendelse 
JEK gennemgik budgettet for 2021. Budgettet udviser et forventet overskud pâ kr. 65.646. 

Efter en kort dl11Jft:else blev budgettet vedtaget enstemmigt. 

Ad 7. Valg af formand. 
Punktet udgik, da formanden fßrst er pâ valg i 2022. 

Ad 8. Valg til bestyrelsen. 
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Tove Vraa. 

Bestyrelsen bestâr herefter af: 

Knud-Erik Kja:!rgaard (formand) 
Erting Jensen 
Tove Vraa 

valgt i 2020 for to Ar. 
valgt i 2020 for to âr 
valgt i 2021 for to âr. 

- 2 - 
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Ad 9, Valg af suppleanter. 
Martin Skov valgtes som 1. suppleant Som 2. suppleant valgtes Simon Aastrup Holland-Bak. 

Ad 10, Valg af revisor. 
Dansk Revision, Randers A/5 genvalgtes 

Ad 11. Eventuett. 
a. Der henvises tìl den tidligere dreftelse vedrërende bord/bœnkesëet. 

b. Det blev tilkendegivet, at husordenen bßr aendres. Bestyrelsen fl'iJlger op herpâ. 

c. Det oplystes, at postkassenr.,gle skulle kunne bruges tll storskrald (këelderen). Ved even 
tuelle problemer omkring storskrald kan der ringes tìl víceveerten. Bestyrelsen fälger op 
veclr0rende problemerne med storskrald. 

Da der ikke var yderligere at bemaerke, takkede dirigenten for en god og konstruktiv generalfor 
samling. 

Formanden haevede herefter generalforsamlingen med en tak tll de fremmllldte tillige med en tak til 
bestyrelsen og administrator for et godt samarbejde. Formanden rettede samtidig en specie! tak til 
Kaj Pedersen for at godt samarbejde i bestyrelsen gennem mange âr, 

Randers, den! I °J 2021 

Som dirigent og referent: 

Randers, den r/1 tJ 2021 

Som formand: 

~ 

--. ?/~ , ~~ 

(_~ 

- 3 - 
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Lou Advokater 
lllstergrave 4, 1. 
8900 Randers C 

Telefon 70 300 500 

Tilla!g til referat af generalforsamling 2020 / berlgtlgelse. 

Foranlediget af Finn J. Vammens meddelelse om, at afsnlt 2 under punkt Ad 3. "Forelëeggelse 
af ârsregnskab med revisers pâtegning til godkendelse" indeholder en misforstâelse, eenores 
afsnlt 2 ti! f0lgende: 

" Finn J. Vammen oplyste, at han som aftalt pâ forrlge generalforsamling skulle f0lge op pâ en 
eventuelt billigere forslkrlng. Han oplyste, at han havde modtaget tilbud pâ en forslkring for en 
5 ârig periode hos et andet forsikringsselskab. Tilbuddet er 10.000,· kr. billigere pr âr end den 
nuveerende forsikrlng. 

Formanden oplyste, at resultatet blandt andet skai ses i forhold tilde udgifter som er i note 4, I 
seerdeteshed udgiften til WS, murer og etablering af haveanlëeg". 

Tllbuddet tU Finn J. Vammen blev pâ grund af en misforstâelse lkke dr0ftet i bestyrelsen. Bygnings 
forslkrlngen i Alm. Brand blev fornyet fra 1. maj 2019. Formanden har efterfelqende oplyst, at der 
ikke lëengere eksisterer en 5 ârs binding i Alm. Brand. Forslkringen kan siges op med 3 mâneders 
varsel. Formanden har opnâet en rabat pâ ca. 3.000,· pr. âr hos Alm. Brand. 

Randers, den p / /() 2020 

J.nr. 160-4036 EK/HAL 29. september 2020 
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Ejerforeningen Mttlletoften 2-10, Randers 

e/o Lou advokatflrma 
Gtstergrave 4 
8900 Randers e 

CVR-nummer 32 57 47 69 

Arsrapport 2020 
l. januar 2020 - 31. december 2020 
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Ejerforeningen Ml!llletoften 2-10, Randers 

Foreningsoplysninger 

Forening 

Ejerforeningen Ml!llletoften 2-10, Randers 

e/o Lou advokatfirma 

0stergrave 4 

8900 Randers e 

CVR-nummer: 

Hjemstedskommune: 

Regnskabsperiode: 

32574769 

Randers 

l. januar 2020 - 31. december 2020 

Formâl 

At administrere ejendommen M0lletoften 2-10, Randers 

Bestyrelse 

Knud-Erik Kj~rgaard, formand 

Erling Jensen 

Kaj Pedersen 

Administrator 

Lou Advokatfirma 

(llstergrave 4 

8900 Randers C 

Pence institut 

Sydbank 

Kirkegade 1 

8900 

Revision 

Dansk Revision Randers 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Tronholmen S 

8960 Randers S0 

) Dansk 
"" Revision 
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Ejerforerilngen M•li.toften 2·10, Randers 

Bestyrefses- 01 admlnlstratorplte¡nln1 

Bestyrelsen har I da1 behandltt 011odkendt Amapporten for 1. Januar 2020 • 31. dacember 2020 for Ejerforenlngen 
M•lletoften 2-10, Randers. 

Anr.pporten er aflagt I overensrtemmelse med lmegnskabsloveru bestemmelser for re1rukabsklnse A o¡ e]erfor 
enlngens vedtegter. 

Deter veres opfattelse, at Arsr~skabet alver el rf!tvlsende billede af eJerforeninpns aktiver, passiver o¡ fln1nslelle 
stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af eJerforenlngens aktlviteter for ragrukabslret l. Januar 2020 · 31. de 
cember 2020. 

Arsrapporten lndstllles tll 1eneralfon1mllnceru godkendelse. 

Randers, 15. februar 2021 

lastyrelseo: 

Som administrator for Ejerforenlngen Mlllletoften 2-10, Randers, Randers skai 111 hermed erltJ¡ere, at vi har forest~et 
admlnistretionen af ejarforeningen I re1nskabwet 2020. Ud fra veres administration for ejerf0<enlneen erdet I/Ores 
epfattelse, at den af os opstlllede bogffrlngsbalance for 2020 er I overensstemmelse med ejerforeningeris aktlvlteter I 
regnskabs6ret. 

Randers, 15. februar 2021 

Admínl1tr1tor: 

·- --- -------------- 
Oansk 
Revision 
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Ejerforeningen M0lletoften 2-10, Randers 

Den uafhr!!ngige revisors revisionspâtegning 

Til medlemmerne af Ejerforeningen M,illetoften 2-10, Randers 

Konklusion 

Vi har revideret ärsregnskabet for Ejerforeningen M0lletoften 2-10, Randers, Randers for regnskabsäret l. januar 2020 

- 31. december 2020, der omfatter resultatopgarelse. balance og noter, og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet 

udarbejdes efter ärsregnskabsloven og ejerforeningens vedtzegter. 

Det er vares opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsäret l. januar 2020 - 31. 

december 2020 i overensstemmelse med ärsregnskabsloven og ejerforeningens vedtzegter. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udtert vares revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 

er greldende i Dan mark. Vares ansvar if0lge disse standarder og krav er nœrrnere beskrevet i revisionspätegningens 

afsnit "Revisors ansvar for revisionen af ärsregnskabet". Vi er uafbeengíge af ejerforeningen i overensstemmelse med 

internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er giEldende i Danmark, lige 

som vi har opfyldt vares Qlvrige etiske forpligtelser i hen hold til disse krav. Det er vares opfattelse, at det opnàede revi 

sionsbevis er tilstrœkkellgt og egnet som grundlag for vares konklusion. 

Fremhaevelse af forhold vedr,irende revisionen 

Ejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resuttatopgarelsen og noter. Disse budgettal har, som 

det ogsá fremgär af resultatopg¢relse og noter, ikke vœret underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for ârsregnskabet 

Ejerforeningens bestvrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et ärsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 

stemmelse med ärsregnskabsloven og ejerforeningens vedtzegter. Ejerforenlngens bestyrelse har endvidere ansvaret 

for den interne kontrol, som ejerforeningens bestyrelse anser for nedvendlg for at udarbejde et ärsregnskab uden v.E 

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af ârsregnskabet er ejerforeningens bestyrelse ansvarlig for at vurdere ejerforeningens evne til at 

fortseette driften; at oplyse om fo rho Id vedrerende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde ärsregnskabet 

pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre ejerforeningens bestyrelse enten har tif hensigt at li 

kvidere ejerforeningen, indstille driften el Ier ikke har andet reallstisk alternativ end at g¢re dette. 

Dansk 
Revrsion 
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Ejerforeningen M0lletoften 2-10, Randers 

Den uafhaengige revisors revisionspategning 

Revisors ansvar for revision en af ârsregnskabet 
Vares mäl er at opnâ h0j grad af sikkerhed for, om ârsregnskabet som helhed er u den vaesentlig lejlinformation, uanset 

om den ne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspätegning med en konklusion. Hli'Jj grad af sikkerhed er 

et h0jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udferes i overensstemmelse med internatio 

nale standard er om revision og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, altid vil afdaekke vaesentlig fejlinforma 

tion, nâr sädan findes. Fejlinformation kan opstä som f0lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som v;esentlige, 

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pà de ekonorntske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne traeffer pä grundlag af ârsregnskabet. 

Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gaeldende i Dan mark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professione! skepsis under revisionen. Her 

udover: 

• ldentificerer og vurderer vi risikoen for vaesentlig fejlinformation i ârsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udferer revisionshandlinger som reaktion pâ disse risici samt opnâr revisi 

onsbevis, der er tilstraekkeligt og egnet til at danne grundlag for vares konklusion. Risikoen for ikke at opdage 

vaesentlig fejlinformation forärsaget af besvigelser er hejere end ved v.Esentlig fejlinformation forârsaget af 

fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvaergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesaettelse af intern kontrol. 

• Opnár vi forstâelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin 

ger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 

af ejerforeningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ejerforeningens bestyre\se, er passende, samt 

om de regnskabsmaessige sken og tilknyttede oplysninger, som ejerforeningens bestyrelse har udarbejdet, er 

rim elige. 

• Konkluderer vi, om ejerforeningens bestyrelses udarbejdelse af ärsregnskabet pä grundlag af regnskabsprin 

cippet om fortsat drift er passende, samt om der pä grundlag af det opnäede revisionsbevis er vaesentlig usik 

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningen evne til at 

fortsaette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skai vi i vores revisionspätegning gare 

opmeerksorn pä oplysninger herom i ärsregnskabet eller, hvis sädanne oplysninger ikke er tilstreekkelìge, mo 

dificere vores konklusion. Vares konklusioner er baseret pá det revisionsbevis, der er opnäet frem til datoen 
for veres revisionspâtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog rnedfere, at ejerforeningen ikke 

laengere kan fortsaette driften. 

• Tager vi stilling til den samlede praesentation, struktur og indhold af ârsregnskabet, herunder noteoplysnin 

gerne, samt om ärsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pä en sädan mäde, 

at der gives et retvisende billede heraf. 

,) Da11sk 
"".. Revision 
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Ejerforeningen M0lletoften 2-10, Randers 

Den uafhamglge revisors revisionspâtegning 

Vi kommunikerer med ejerforeningens bestyrelse om blandt andet det planlagte omfang og den tìdsmzesslge placering 
af revisionen samt betydelige revìstcnsrneessíge observation er, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi ldentificerer under revisionen. 

Randers, 15. februar 2021 

Da sk evislon Randers 
Go ~end Revlsionspartoerselskab, CVR 31 77 85 30 

-~.~~ 
enrik Ring Lauritsen 

Dansk 
Revision 
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Ejerforeningen Mll!lletoften 2-10, Randers 

Realiseret 
2020 
DKK 

Budget 
2020 
DKK 

Realiseret 
2019 
OKK 

Budget 
2021 
DKK 

Note Resultatopgfrelse (ej revlderet) (ej revideret) 

Perioden 1. januar - 31. december 

Medlemsbidrag 516.360 576.600 456.000 698.440 
lndtasgter vedrerende altanrenovering 137.686 137.685 137.686 137.686 

K.elderleje 10.200 8.700 10.000 10.200 
Vaskeriindt.egter 12.720 14.000 17.525 12.720 
lndbetaling vedr(llrende renoverlng 2017 444.888 445.000 444.888 445.000 
Udlejning antenneplads 171.030 162.706 166.638 170.200 

lndtzgter 1.292.884 1.344.691 1.232.737 1.474.246 

1 Forsikringer 66.652 50.000 49.492 65.000 
2 Forbrugsafgifter 258.763 284.498 284.949 276.200 
3 Renholdelse 142.024 130.200 132.707 142.200 
4 Vedligeholdelse, lebende 81.563 100.000 130.120 200.000 
5 Administrationsomkostnlnger 103.146 121.675 107.098 113.200 
6 '1Svrige foreningsomkostninger 3.878 4.000 3.889 4.000 

Afskrivning renoveringer 370.819 349.685 359.044 375.000 

Omkostninger i alt 1.026.845 1.040.058 1.067.299 1.175.600 

Resultat f•r finansielle poster 266.039 304.633 165.438 298.646 

7 Finansielle omkostninger 212.686 233.000 224.111 233.000 

Finansielle poster i alt 212.686 233.000 224.111 233.000 

Arets resultat 53.353 71.633 -58.673 65.646 ---- 
Fors lag til resultatdlspo nerlng: 

Overfert restandel af ärets resultat 53.353 71.633 -58.673 65.646 

Overft,rt til egenkapital i alt 53.353 71.633 -58.673 65.646 

Dlsponeret i alt 53.353 71.633 -58.673 65.646 
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Ejerforeningen M0lletoften 2-10, Randers 

2020 2019 

Note Balance DKK DKK 

Aktiver pr. 31. december 

8 Altanrenovering 351.330 475.667 
9 Renovering 2017 5.987.013 6.233.495 

Materielle anl;egsaktiver 6.338.343 6.709.162 

Anl2gsaktiver 6.338.343 6.709.162 

10 Andre tilgodehavender 52.351 37.608 
Periodeafgraensningsposter 16.060 16.060 

Tilgodehavender 68.411 53.668 

11 Llkvide beholdnlnger 366.736 263.608 

Oms;etnlngsaktiver 435.147 317.276 

Aktiver I alt 6.773.490 7.026.438 
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Ejerforeningen M!Olletoften 2-10, Randers 

2020 2019 

Note Balance DKK DKK 

Passiver pr. 31. december 

12 Overfert resultat (mellemregning) 152.561 99.208 

Egenkapital i alt 152.561 99.208 

13 Bankg~ld 6.338.343 6.709.162 
teveranderer af varer og tjenesteydelser 37.528 63.001 

14 Varmeregnskab 150.920 71.254 
15 Vandregnskab 47.145 37.184 
16 Anden g~ld 46.993 46.629 

Gê!!ldsforpligtelser 6.620.929 6.927.230 

Passiver i alt 6.773.490 7.026.438 

17 Eventualforpligtelser 
18 Sikkerhedsstillelser 
19 Nettorenteudgifter 
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Ejerforeningen M(lllletoften 2-10, Randers 

Realiseret 
2020 
DKK 

Budget 
2020 
DKK 

Realiseret 
2019 
DKK 

Budget 
2021 
DKK 

Noter [e] revideret) (ej revideret) 

1 Forsikringer 
Ejendomsforsikring 66.652 50.000 49.492 65.000 

Forslkrlnger i alt 66.652 50.000 49.492 65.000 

2 Forbrugsafgifter 
Vandafgift o o 3.068 o 
Renovation 108.259 106.498 104.833 120.200 
Elforbrug fël!lles arealer 22.911 51.000 50.860 23.000 
Kabel TV 126.193 127.000 126.188 133.000 
Leje, tomgang 1.400 o o o 
Forbrugsafgifter i alt 258.763 284.498 284.949 276.200 

3 Renholdelse 
Vicevël!rtservice 77.067 70.000 72.246 77.000 
Vinduespolering 6.000 5.000 5.192 5.000 
Container, temnlng af affald 5.952 6.500 5.033 6.500 
Snerydning/saltning 11.005 11.000 10.581 11.000 
Trappevask 41.954 37.000 39.655 42.000 
Reng121ringsartikler og vejsalt 46 o o o 
Diverse o 700 o 700 

------ 
Renholdelse i alt 142,024 130.200 132.707 142.200 

4 Vedligeholdelse, 1,bende 
Vaskerianl«!g 2.870 o 388 o 
Lâseservice 2.598 o 412 o 
Elektriker 668 o 2.529 o 
Smâanskaffelser 8.707 o 4.221 o 
Ternrer 5.462 o 6.019 o 
vvs 20.527 o 30.844 o 
Murer 27.680 o 36.924 o 
Haveanleeg 3.711 o 48.783 o 
Maler 1.532 o o o 
Selvrisko forsikringsskader 7.808 o o o 
Diverse o 100.000 o 200.000 

Vedligeholdelse, ltabende i alt 81.563 100.000 130.120 200.000 
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Ejerforeningen Mr;,lletoften 2-10, Randers 

Realiseret 
2020 
DKK 

Budget 
2020 
DKK 

Realiseret 
2019 
OKK 

Budget 
2021 
DKK 

Noter (ej revideret) (ej revíderet] 

5 Administrationsomkostninger 
Administrationshonorar 68.955 68.475 68.475 69.000 
Revision og regnskabsrneessíg assi- 
stance 8.750 15.000 10.200 9.000 
Rädgi11erhonorar o 10.000 o 10.000 
Varmeregnska bshonorar 17.774 21.000 20.121 18.000 
Telefonudgifter 2.400 2.400 2.400 2.400 
Gebyrer m.v. 4.565 4.800 4.449 4.800 
Kontorartikler 702 o 1.453 o 
Administrationsomkostninger i alt 103.146 121.675 107.098 113.200 

6 ll)vrige foreningsomkostninger 
Generalforsamling og bestvrelsesme- 
der 3.878 4.000 3.889 4.000 

(Ovrige foreningsomkostninger i alt 3.878 4.000 3.889 4.000 

7 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger, pengeinstitut 212.686 233.000 224.111 233.000 

Finansielle omkostninger i alt 212.686 233.000 224.111 233.000 
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Ejerforeningen M!Zllletoften 2-10, Randers 

Noter 

2020 

DKK 

2019 

DKK 

8 Altanrenovering 

Saldo pr. 1. januar 475.667 596.049 

Afskrivning -124.337 -120.382 

Altanrenovering i alt 351.330 475.667 

Regnskabsmaessig vaerdi pr. 31. december 351.330 475.667 

9 Renovering 2017 
Saldo pr. 1. januar 6.233.495 6.472.157 
Afskrivning -246.482 -238.662 

Renovering 2017 i alt 5.987.013 6.233.495 

Regnskabsmaessig vzrdi pr. 31. december 5.987.013 6.233.495 

Forventet levetld, är 5-10 5-10 

10 Andre tilgodehavender 
Diverse 52.351 37.608 

Andre tllgodehavender i alt 52.351 37.608 

11 Likvide beholdninger 
Sydbank 366.736 263.608 

Ukvide beholdninger i alt 366.736 263.608 

12 OverfQlrt resultat 
Saldo pr. 1. januar 99.208 157.881 
Ärets resultat 53.353 -58.673 

Overfiart resultat i alt 152.561 99.208 

13 Bankgaeld 
Sydbank, renoveringslân 2017 5.987.013 6.233.495 
Sydbank, renoveringslân altaner 351.330 475.667 

Bankgaeld I alt 6.338.343 6.709.162 

14 varmeregnskab 
lndbetalt acento 379.500 373.200 
Fjernvarmeomkostninger -228.580 ·301.946 

Varmeregnskab i alt 150.920 71.254 
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Ejerforeningen M~lletoften 2-10, Randers 

Noter 

2020 

DKK 

2019 

DKK 

15 Vandregnskab 
lndbetalt acanto 216.600 214.800 
Vandomkostninger -169.455 -177.616 

Vandregnskab l alt 47.145 37.184 

16 Anden ga!ld 
Revision og regnskabsmël!sslg assistance 8.750 8.750 
Deposita 38.243 37.879 

Anden gêl!ld i alt 46.993 46.629 
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Ejerforeningen M¡olletoften 2-10, Randers 

Noter 

17 Eventualforpligtelser 

lngen. 

18 Pantsztninger og sikkerhedsstillelser 

lngen. 

19 Nettorenteudgifter 

De udgiftsfërte nettorenter er fradragsberettigede pâ de enkelte ejers selvangivelser i det omfang de er be 
tait af de págzeldende ejere, 

Altanlân 
Nettorenteudgifter fardeles säledes efter fordelingstal excl. Lejlighed 1, 9, 26, 28, 40, 59 og 60. 

Fordelingstal 152 
Fordelingstal 174 

DKK 
230 
263 

Renoveringslân 
Nettorenteudgifter fardeles säledes efter fordellngstal excl. Lejlighed 16, 38, 40 og SO. 

Fordelingstal 152 
Fordelingstal 174 

DKK 
3.214 
3.679 
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Ejerforeningen Mœlletoften 2-10, Randers 

Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten for Ejerforeningen Mi&lletoften 2-10, Randers er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i ärs 
regnskabsloven for regnskabsklasse A og ejerforeningens vedteegter. 

Formälet med ärsrapporten er at give et retvisende billede af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise 
om det budgetterede og hos medlemmerne opkreevede medlemsbidrag er tllstrœkkelig. 

Anvendt regnskabspraksis er u.endret i forhold til tidligere är. 

Resultatopgfrelsen 

Opstillingsform 

Resultatcpgerelsen er opstillet, sä denne bedst viser ejerforeningens aktivitet i det forlabne regnskabsär. 

De i resultatopgarelsen anferte, ureviderede budgettal for regnskabsâret er medtaget for at vise afvigelser i forhold tit 
realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkraevede medlemsbidrag i henhold tit budget har vaeret tilstr.ekkelige tit at 
deekke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. 

lndtzgter 

Medlemsbidrag vedrerende regnskabsperioden indgâr i resultetopgereìsen. 

Omkostnlnger 

Omkostninger vedrerende regnskabsperioden indgär i resultatopg¢relsen. 

Finansielle poster 

Finansielle omkostninger bestâr af renter af bankindestâender og-lân. 

Skat af ärets resultat 

Ejerforenlngen har ingen skattepligtige aktiviteter. 

Forslag til resultatdisponering 

Under resultatdisponering indgär bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat. 

Balancen 

Materielle anlzgsaktiver 

Der foretages lineaere afskrivninger baseret pá folgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Renovering 2017 
Altanrenovering 

20 är 
10 är 
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Ejerforeningen M¢lletoften 2-10, Randers 

Anvendt regnskabspraksis 

Varme- og vandregnskab 

Der fiares szerskilt regnskab med ejerforeningens varme- og vandforbrug. Udgifter til varme og vand fordeles mellem 

beboerne i henhold til aflaesning af mälerne i de enkelte lejligheder. 

Tilgodehavender 

nlgodehavender val!rdians.ettes til amortiseret kostprls, der sa?dvanligvis svarer til nomine! vœrdl. Va!rdien reduceres 

med nedskrivning tll lm¢degàelse af tab. 

Egenkapital 

"Overfert resultar" indeholder akkumuleret resultat, samt overfersel af ärets resultat. 

¢¥rige gil!ldsforpligtelser 

0vrige geeldsforpügtelaer vil:!rdiansal!ttes til amortiseret kostpris svarende til nomi nel v¡erdi. 
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Kundenr. 
Policenr. 

Bygni ngsforsikring 
Dato 

Side 

Forsikringstager 
E/F M0lletoften 2-1 O 
e/o Adv. Hansen, Senderby & Co. 
Middelgade 1 
8900 Randers C 

I kraft./amdringsdato 

Policen treeoer i kraft den 1. maj 2010. 

Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police. 

Policen er oprettet if01ge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. 

Oplysninger om det forsikrede 

ALM.BRAND 
Àrhus 
H. H. Seedorlfs Stra,cJe 6-8 
8000 Arhus e 
Telefon 87 30 20 00 
Telefax 57 66 62 04 
www.almbrand.dk 

servicecenter .erhverv@aJí'lbrand.dk 

9650 9757 77 
043 069 993 

20. aprii 201 O 
1 at 4 

Virksomhedsoplysninger 
Ejerforening. 

Forsikringssted 
Melletoften 2, 8940 Randers SV 
Matr.nr. 20aa 

Bygninger 
Bygning 1: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 1.170 m2 
• Der er 4 etager . 
• Bygningen er opfert i 1973. 

Bygningen er forsikret lii nyvcerdi 

• Tagetagen er ikke udnyttet. • Der er kaslder . 

Forsikringen dœkker 
D<Bkninger, der gcelder pr. 
bygning 

Ga.Ider bygningsnr. 

Brand inklusive el-skade 

Bygningskasko 

Glas 

Udvidet rerskade 

Restvrerdi 

Forsikringssum 

Atm. Brand AIS CVR-nr. ïî 33 JS 17 • Hovedkontor: Midtermoten 7 • 2100 Kobenhavn 0 • Telefon 35 47 47 47 
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Bygningsforsikring 

Side 2 af 4 

Forsikringen daikker 

Dmkninger, der gmlder for 
hele pol icen 

Forsikringssum 
Hus- og grundejeransvar 

Stikledning 
Bestyrelsesansvar inklusive 
underslceb 

Selvrisiko 
Den generelle selvrisiko er pá 

Glas 
Bestyrelsesansvar inklusive 
underslasb 

Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og feller Erhvervsforsikring grelder: 

3.295 kr. 
O kr. 

5.000 kr. 

Hvis samme forsikringsbegivenhed rnedferer erstatningsudbetaling fra bade Bygnings- og 
Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrzekker vi kun selvrisiko fra den police, der harden hejeste 
selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive 
fratrukket den se\vrisiko, der grelder for hvert enkelt forsikringssted. 

Den generelle selvrisiko grelder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler til beboelse. 

Generelle oplysninger 
Forsikringsbetingelser 

For policen gaelder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 4401 Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. 

lndekseñng 
lndeksering sker hvert àr i henhold ti\ betingelserne. 
lndeks 201 O. 

Hovedforfald 

1. maj. 

Betaling 

Policen betales helârligt pr. 1. maj. 

Aftaleperiode 

Policen er oprettet for en 5-ärig aftaleperiode. 
Aftaleperioden udleber den 30. aprii 2014. 

Moms 
Er del muligt pâ skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat. fastszettes erstatningen 
uden moms og eventuelle andre afgifter. 

Stempel 

Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens regler. 

Alm. Brand AJS CVR-nr. 77 33 35 17 • Hovedkontor: Midtermolen 7 • 2100 Kobenhavn 0 • Telefon 35 47 47 4ï 
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Bygningsforsikring 

Side 3 af 4 

SéErlige forhold 

Srerlige forhold der grelder for hele pol icen 

Alm. Brand AJS CVR-nr. 77 33 35 17 • Hovedkonlor: Midlermolen 7 • 2100 Kobenhavn 0 • Telefon 35 47 47 47 
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Bygningsforsikring 

Side 4 af 4 

Udvidelse 

Forsikringen omfatter Melletoften 2,4.6,8 og 10. 

Sanlige forhold der ga!lder for forsikringsstedet 

M0lletoften 2, 8940 Randers SV 

Brand inklusive el-skade 

Ktubveerelser 

For bygning 1 gcelder: 
Ved prisfastscettelsen har vi taget hejde for, at der ikke er klubvcerelser. 

Rutin e for aflâsning, renqerinq og vedligeholdelse 

For bygning 1 gcelder: 
Ved prisfastscettelsen har vi taget hejde for at der findes rutine for aflâsning, rençerinq og vedligeholdelse af 
bygningens fcellesarealer. 

Erhvervsmees sip formâl i stue/kœlder 

For bygning 1 gcelder: 
Ved prisfastscettelsen har vi taget hejde for at slue og/eller kcelder ikke benyttes til erhvervsmcessig formal. 

Administration, tilsyn og vedligeholdelse 

Ved prisfastscettelsen har vi taget hejde for at administration, tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen er udlagt 
til administrator. 

Alm. Brand AIS CVR-nr. 77 33 35 17 • Hovedkontor: Midtermolen 7 • 2100 Kobenhavn O• Telefon 35 47 4ì 47 
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. Mtr. nr., ejer/av, sogn: 
•' ·~ • =-• (i Kebenhavn kvarter) 

fl'!/ e/Ier (i de ssnderjydske lands.ci .l ~ '? ' ~ d8J!WrV9 ~ tinw,8]effe, Vorup 
~ º o art. nr., e1erTav, sogn. ' =~i t- t: - 
i:.!G Gd h ·r~ Ë a e og us nr.: 
o.:= l! 

ì ~I!:: °2 ,. e- Cl > 
~ jJgt -: 

~ :: ·5 ~ 
"'--~!-~E ., ~ ~ ~ 
"' .!? ô gt ··ê- f 'i 
: :: ~ g -u o .... 
; -"; c. -i .,,_ 

,.. .) ~ 
~ 

•• 

- ~ 

.e 

Sestil lings. 
formular.. 

D 

Stempel: Akt: Skab Q nr. yyg 
(udfyldrmmerkontorot) ' 

Kebers } bo rel: Kreditors p 

i.,i!¡¡Qjceissagterl'!r 
~!!~ifli-iPE.TERSEN 

To,v@gade 14 Randers 
l'lt. (06) tj¿. l...v W 

K 5879 

2 5 kr. oo ere 

I 
by og sogn. 

20.AUG.1971* 06718 
vp/igj 

,- . 

D e k l a r a t i o n 
,.. .. 

Vorup Byggeselskab AIS deklarerer herved for nu~ 

v~~ende og fremtidige ejere af ejendommen matr.nr. 2o d, 

Vorup by og sogn, at de pâ det af landinspekt~r Niels Frand 

sen den~. marts 1971 udf~digede tinglysningsrids anf¢rte 

parceller efte~ udstykning i relation til beetemmelserne i den 

til enhver tid gœldende byggelovgivning, skal betragtes som 

een ejendom samt at alle de til enhver tid Véêren4e V,eje, paP 

kêringaarealer og friarealer skal henligge til f~lles benyttel 

ae for de til enhver tid vœrende ejere og brugere af samtlîee 

paraeller, som udstykkes fra matr.nr. 2o d, Vorup by Off sogn. 

Pâtaleberettiget er alene Randers kommune~ 

Në!rvatrende deklaration beg~es tinglyst pâ matr.nr. 

2o d, Vorup by og sogn~ idet der med hensyn tilde ejendommen 

pâhvilend& ñmftelser og byrder~ henvises til ejendommena blad i 

tingbogen. 

Randers• den 2 6. j uli 1971 

Vorup Byggeselskab AIS: 
Aksel Rytter Myg~rd Laursen 

Jeruen & Kjcldskov A/S, Kobenhavn 

A. Hag 



'• rÒ» 

I medf0r af byggelovens § 4, stk. 2, meddeles 
herved ·tiiladelse til tinglysning af nrervffirende deklara 
tion. 

RANDERS BYRAD, den 13 august 1971 

s. Thingholm 

. - ·ind.fart) .. d3.gb:OJen (Ot_ßandÌ'rs byret, 
den 20:AUG.'f971 ~ . ·o·~ 7"1 8 
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. :stempel: 
m.fl. Vorup 

25 -kr, o'o are lV . ¡.) )-//f 
Akt: Skab nr. I ,:r \ 

(udfyldcsº:if dommerkontorot) · 

U.(• _, 
Kobers }, 

. boprel.: ... ,.Kr.editors-•! .r.r ,\ 

~.-. ·) 3 _; .. ..,,. .t:» .f .h8~·[n0t~c:.íl:J 8\! ....;.~);.1~.) LtY·,.r : . ..1 ht:!=)':;~,.À~~M~Jd~r: 
., i) t·s-' r···~ ,· -;. , .. ,- ·. r .I~); Land!ITets.sagforer 

. • C, .• .'• "" •.••. • '"···vêste;_p'etersen 
·~¡ .:; :.1""t~ ;·,r X j:u- .LI<J,j: ~r.:;· J .. ._:-;X_)cd) o hr~·:} '"1:~.:i·,/.-L:·.;;/'Torvegade 14 - Randers 

2 7. SEP.19 7 21OÜ95 7 4 . J n;;; a~g !Hr.;;i.>. ;iù :alfU,:(06).<l26000. 
I 

I! 

,, 
'• 

e.: P),~0 .f. 1,:.ild e':.~) 0 .í.v 11::,.., s l 
t' t 

. ( ... Me LLetn Lrig eri Lar- 'I'h.a g e Arnholm, .Ra.nd e r-a., som ej er af 

matr. nr. 2o 0 og 2o ~ Vorup by og sogn· - Vorup Byggesel- 

skàb A/S, som ejer af matr. nr. 

·by og sogn samt I/S S'k.a n se m e L'Le.n v/a5!5-;Lt~~t A.:,··::.1::1?-g·,:~,iª.:,,"A .. 
s ua.L'La t ar-: A. Rytter, ga_s- og v aridme s t e r- Myg{hd.,1,J.,ê-ur..i?_.~n;,¡Li:f.;'C-, 

º l:-L[~.J :t.:.:·) .. t: -~-J ;_; ;;.::f{ .:._ .· · . · 
som ~jera~ matr. nr. 2o .£ Vorup by og:~ogn, er indgâet f0l- 
gentle: 

aftale om fœrdselsret: 

Der meddel'es de til enhver tid -{\:v.Îiirè:h:de e j e r-e af ma t r , 

n r-, 2o ~' 26 ~, 2o ad, ~ ., _. 

fœrdselsret}.t'i:Ì ·den pa rna tr·. n r-; 

~kslsterend'{\e.;i - , so~ er beliggen~e pa matr. ~r. 

2o .£ Vorup by ~~··sogn 
•;. ···,; 

2o .£ og 

e 

udmundèr i Arhusvej. Fœr"4·s~·1sret·ten · er gœldende for fœrdsel 

af enhver art for beooere. 
Vedligeholdel~en ~f.~ej~~e~le~'sker i henhold til be 

stemmelserne om v~dligeholdelse a f' p r-Lva t e veje. 
;. I - ,. : '. . • 

Safremt vejen b e n y t t e é · sdm"15yggevej n., skal vedkotnmende 

der benytter vejen til dette formal retablere opstäede skader. 
. :( :_;·. \;· j 

Pa taleret har de til enhver. t Ld: ves r-en d e ej ere af ma tr. 

nr. 2o ~' 2o ~' 2o ad, 2o -~ ?)Úab·· Vo r-up by og s o gn samt 
.•· ;-· 

parceller derfra. 

Der meddeles .e n dvtì.d e revder; ;i;;i.;l -e nhve r- tid vse r-erid e 

éjer af rnatr. nr. 2o ab Vorup by og sogn·ret til at anlœgge en 

vej over matr. nr. 2o ~ med udmunding i vejen pa matr. 
nr. 2o e Vorup by og sogn • .Pätaleret liar den til enhver 

;" 

' 

B~tiHings 
formular 

D lenseñ & Kjeldskov A/S, Kobenha.vn 73 



; . 
. ; 

;:.· 

,·· 
" 

i ¡ 
J':- 

u ·,,~: I. 
2o ab Vorùp by rir- , og s o gn v 

Vedr~rende· .vej enes b e Lf.g g erih e d henvi.ses t il vedhrf~ 

I - - af.rders 
~eklarationen.tinglyses servitutstiftende pä matr.nr. 

·. 2o, aa~~: 2o 0, . 2d ad~ 2o ~. • 2o ab og ·2o. e Vo r-u p by og sº~~n-, '_.!-:---::-·,· n,. - - - - . - . - I - 
idet dèr med Ii en s yn til disse e j e nd omme pâh~ilend~ hœftelser 

i~~& d~klar~tiorisrids~ 
_ ::-.Nœrvœ1~ eride de~l ª~ª t :L O~"l vil veer- e at . go dk ende 

'k ommurie og Rari d e r-s am t , 

og byrde:r. h e nv Ls e s tt~ ej errd ornrue n s blad i tingbogen. 

Randers, deri 8. äugust 1972. 

VòrH!Lf!:¥gß}~si3;-s~g_P, !}/Sf !ir. ,,!i 
. - . . . 

Hy g Lrid r iliâ.ü:F.§1èribi[J: b ~¿j,l '. •:f':.),:J ~ (}f:Jbf.( n ','" ¡.3 {) •-(.! '; n , ,''".['} t :: ·.:>·:. D ù. ,-~- _; j· f,::O, :.JJj •¡ .·; 
. , . . . · · Thage Arnholm. 

·-.!~~\']:_ j~)n,;:_\.bf!.i: :-"J.~ ,ÚI)O . .:!. :}O -· -, ~;j <_fiJ'.(a,.·/ ~) C1~: '\_.:: ~··r~!.ì1-.I ,.ì_.;_; ··.t:Jt, J ;:t,.J=.~ 

. I/S $kànsein.-,il~n: 

Aksel.Rytter . . 
-· -----------·--····---,-··-- --- --- 

"·_: !! 

\ 
l,_ 

) • 

• 
·,!· 

r ti 
"¡.o;:i •. ",' 

:, ' .. · .. - •. . 

· t~o _?.. ·o? ;,··xt.~ ~ .... 1:~<;jiiî Ler ? :,11~)~·~ .. ~:;.f L·6d ;.e o :nn .-i' 

J ' ' , ' 0 "'..:.-. f ( 0 '.L- :1 ,:- .. , •. ,. ', :'·, ( '., .'· ·, .··,. >_,...,: .,f .. ·, .. : .. ~, .. · _j_ '.:., ,...: ::'. .!.·•·.~ .: .~_1 ··.( .. '·:;._ · J. • l!~ûi:~ d0._''('. qJfr;·:-:;·~· .-::1... {).';. _ , -- J -- ..__ 

. . . 
C:; ;: ~-;~:; .. [rt .. _; :: .:;-:- .L~ J 

: . a;,· .. _. ~·~.:·'91'.·::- 
. . 

• 

74 



DSS 88312113 
67 N-B 444 
BuÏk Farve 

816399 

111 11111 



• 
' 't 

••• 

.;.· 

eller(ì de saiiderjydske lands- • ...,,..._ ~.t:-' >-':t '-'':-J "'v':-;u 

dele)bd.ogbl.iÙngboge~. matr. nr. 2Ò 'aa 
. · art. · nr., ejer/av, sògn·. . · b. . · · • 

Vorup y og sogn 

Kabers } . · ~ 
,Kredt(ors bopa:)/: 

··Anmelder: . Landsretssagf0rer . 

_ Vester-Petersen \, 
• --- ·· To;~gad~ 14 ·: Randers \ 

Tlî. (06) 42 60 00 

· Gade og hus rír.: -·" • ·:• 

:K · 58791 

vp/igj 

2'-2. MAJ 19 7 3 * O n 5 7 2 6 
..-.'. - 

. , . . ;.· 

'_..,,;,;;_~. 
~,¡.-).?; _.: 

D e k l a r a t i o n 
. ~:! 

·ï ·,--¡ 
,,¡ 

.:/J 

af ejendommon mut.r.nr~ ;10 ~ ~mst~ crk}.~:i;.~~.rr 1rst d~r p~.1œgg~H 

:ej èndòiutR·:enre f ¡¡>lgt:.mde owrsi•JtS{,¢!.'Vi ~!U t.. 

.. ''''fai Ílj{}J!;:i¡Ú~fü'J ··¡ii: 'r.~errjf~:tvé~t¡¡\' ád~i~niçp3V(llJ · -- '~ít~lli;itóften ~ 

··-t.il l.:,U1di:)vejo;.¡ :~;1~¡1~·;.s~\~~;.1~;·;;''i~~-.;i;g9Ë~~-\)ì1 ·~;J~t·i,1:t~itslinJ~.- 
'"-:-: 

~1~1;er•\}. ñ?lUfFlt<0.t'~ /~'~li;~g~_11~l€: }. de s}~m1rens1e vej~~a :ß':ll~~¢( 
... ~.,--·· 

,, 
~ . 

. -:\: .. :, -< -~- 
":~ .;;.-~. 

kv,ii:'obn·nokan.t.er• i· en. äfst.$Ì1d. af: :-1!) tn,::ito.r o~¡ 60 ItiHtŒ!.r ft.â k<t>;r:e··· 

pan0kélni:()Y.'11è~::SJ:;~r;lrigSfHln]<tt p ni.àl:t. tjd at .'k¢robi:;!.,.'1Gkan:terhl3 BOY.Il 

Pû f;+r(;ia1o'.h'1.1~.ì mel,leilí,- Overi;:L9tslin;!.e~~1~ o.g de óraliandlodè 
. . ;, 

, • •. : ; '. ·: ·1 .• • • -~- f ! '; ~: ! 1 ;. f , .. ;~; · · 
veje mâ dsî' hv,~rk~n varigt'éllek·'ÍtiÚll'êrt't,t!."i;it · a:nhr;l.n9es i;î~n- 

stande e.1J.e1;-. ·fore-:!Hnl'.'lss ~evoks.td.ng éJl.~)r':,4.i.H3,~t¡¡,~gni:ng,. â~r x;.-,\ger 

mere end l l*~·bér over. ç1e - tilçri~nsend~ k~>rebnn~'?r: • 

·, •• ·':¡. ! ~ ·, 

pt,UJktC:t'O'c: J..itlie I OÇJ OV(iliiîfgtStÎil:'~(:}¡¿,:nê é'.ì:' äì.l<;fiVet !\1eft f:)1,Ì¡:t'a'i/(e;'"" 

:ring à .-.-·-;· 

Jenscri & Kicldskov A/S, Kobenhavn 
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_l'Jt.P.?'\lì?ilrendè doklarat.ion begti:;~es ti.~<Jlys·t s.oín - sè t"'~- tui!"."" 
i". __ - .··,. ··,, . ·-.; ""!_,· .. - ' .. ' . • 

.· s;t~ftende päi e~;endommen.e ma·t:r~n~. 20 2 ·òg :à~ ~Ji vo:s,,-¡i b ·og -- 
~6ijá . :·~md hovotU andew jei~r; . vo jbG,styxe loe __ som. píl t ~loh0rsf!Ji gê ù • 

· · Me~.- h&msyn f!i1 de ejendon'inlenè pânvile~de ~œftelsjl'.' og 

hyrd~:it.' · hEmviees t:tl . ojen:demmenes. bl.ad~. ; •. ti~gb_c::>'gen~ · · 1 

~·.- 
~: 

·,. 

Thage . ,ttnholtt. 

A.· Hag · Ak s e L Rytter Mygind 
Laursr 

r m~df¢r af s 4, .s t.k , 2 RiA: Nby0· gEgRe8,loB.vY~~0. m.1eddde·ne·1e1~4s. D.mearvJ.·e· ]97-3· samtykke til stifteise af foianstäende .: 

S, T1üngholm, 

lnàf~rf I .dagbogen ·fär Hañders byret1 
. . 

· .. den 2JMAJ.19T3k0_ü572B : · 

~~ LYST 

77 

_.,. 
o . 

.. -·1 
-;"'I<. 1r· 

r ·Ì ¡, 
·X 
~ ·, 

•• 
,. 
r\i; 
. '• 

• 
·.I 





~. 
.... 
T 

•J. 

f tt ~ 
-- 

r· 
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~~~·J 
.. Màtr.nr. 20a ro.fl. 

Vorup By, Vorup 

K 610-13 

KL/bj 

Matr;rir:. 108ae m.fL· -· 

Kristrup By, ~ristrup· · 

,,.'Anmelder: :·¡ 
.,.1 I•• - : '· . 

.. ,• 

ARHUS AMTSKOMMUNE 
Vejkontoret 

· Lyseng Allé ·1 
,, , . 8270H0jbjerg, ·, , .. ,. ·~ .- .. ' ,· .. ,,; ) 

Servitut om b~gg'elinie~~- 

Arhus Amtsrad har ved ekspropriation i henhold til lov om offentlige 

veje, lovbekeridtg¢relse nr. ·s85 af 20. november 1975, erhvervet de 

. ñ.ßavkAátg~~: · ~£-ea1er~.m::v,. tí1 o~bygning - af 1andevej 509, Ärhus . .; 
' . . . 

·Ránders, km 34,60 - km 35,53, Hans B¢jes Alle - Grenaavej, i Randers . 
.qu¡r,;3~ ..enali 
¥.i.~~11,:;.tt.J 

Amtsräd~~:î?á!fJtf..Íl forbindelse med ekspropriationen - i medf¢r af vejlo- 

vens § 34 - truffet bestemmelse om byggelinier for den ombyggede 

. I 
.1 

landevejsstrœkning. 

. ,..ll't 'ì ;·~~;; (.';>~ ·._.- • "<:.:_.: .. ;, . ··::· s -:.,.:: • 
Den omtrentlige beliggenhed af byggelinie_"1,;ñe,1(('è:k's.k'.i1.-' èventuel t h¢jde 

og passagetillœg) i~ angivet med r¢dt pä vedhœftede situationsrids, 

dateret den 04.04.1991. , ' 

Sâfremt en bebyggelse m.v. ikke opf¢res med jordlinien i fremtidig 
· h · d • d · kk d ""-"'..'IT.~~b» cr.':'"J. 1 kk £ · b 1 · veJ ¢Je, ma en 1. e u en"'""!]r ... ~rltyre sens samty e op ¢res 1. ygge 1.- 

nien eller vejlinien, men skal rykkes sa meget lœngere tilbage, soro 

svarer til to gange h¢jdeforskellen foruden den forn¢dne bredde til 

passage, mindst 1 m. 

Oplysninger om byggeliniernes J?è),igg'~nh~d og retsvirknip.g vil kunne 

fas ved henvendelse · til ArhuèJ=·'ìillitsko~u1n~, t.e kn ì s k forval tn.ing, Lys 

eng Alle 1, 8270 H¢jbjerg (tlf.nr. 86 - 27 30 44). 

Foranstäende begœres tinglyst servitutstiftende forud for al pante 

gœld og tidligere tinglyste servitutmœssige bestemmelser pä f¢lgende 

ejendomme, der ber¢res af byggeliniepâlœgget: 

Otto B. Wroblewski, N'ytorv 19, 1450 Kebenhavn K 79 



¡/ 

Matr.nre. i Vorup By, Vorup: 20~, 20~, 20i, 20~, 20aa og 
t/ 100 samt pa umatrikuleret vejareal (stedfœstet pa vedhœftede r 

¡/ ¡/ ) 

der tildeles nyt matr.nr. i igangvœrende vejsag. 
3i:~:_: ·.' ~.' ,• .. ~- ·:, - .. ··~3.\4:,· ... •• 

' J 
Mat~.nre. Í.Kristrup By, Kristrup: 108ae, 

. r/ · .. (/ ./ ,/ -J 
lOB'i.9:, ·1D8ft, 108~, 108il, v108i:E_, 1089, 

108ks ./ 

t./ v 
108ao, 108fi, -J - 
108kr og 

Pâtaleberettiget er vejbestyrelsen for landevej 509, Arhus - R 

for tiden Arhus·Amtsrâd. 

\ 

Arhus Amtskommune, vejkonto et 

H¢-jbjerg, den! 8 MAJ 1991 •. 

ALENE L YST FOREL0BIG MED iNDr~:::¡7· / I) '\G!2Cf'ìF.fJ Für1 
/ FRIST TIL Rc:. TTEN l Ei/1.NùER:~ /., 6. / 4 '9.3 TIL INmiENfN~ , 

~~~~ ~ i< ·1C.05.91 04542- A 
4/~~'4;~ 7 LYST ·-·-·:, 
7" 7-a/ -- j 

Inge Thomse~ 
kt.ledei:, 

Genp¡¡ns rlgtlghed 
bekr s 
Rette nders. ' 
Tinglysnlngsafdellngen 
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• 

l 

--r 
.. ~ 

. .;.latr~r. --20e m. fL 

Vorup By, Vorup 

K 610-13 

KL/bj 

Matr.nr. 108ae m.fl. 

Kristrup By, Kristrup 

1&6 

·Anmelder: 

ARHUS AMTSKOMMUNE 
Vejkontoret 
Lyseng Allé 1 . 
8270 H0ibierg 

Servitut om adgangsbegrœnsning. 

Arhus Amtsrâq~~-ªJól~edtekspropriation i henhold til lovbekendtg¢relse 
-~""·.-,.-·,!~l"JJ 

nr. 585 af 20~~fi~j~mper 1975, lov om offentlige veje, erhvervet de 

forn¢dne arealer m.v. til ombygning af amtets landevej 509, Arhus - 

Randers, km 34,60 - km 35,53, Hans B¢jes Alle - Grenaavej. 
I' ·, 

Amtsrâdet-har .L :l:Qrbinde·lse·· med ekspropriationen - i medf¢r af lov om 
4 ~ • • • 

offèntligë ·veje·:§ 73 - besternt,. at der for de til landevejen grœnsen- 

de ejendomme skal gœlde, at der ingen k¢rendet gâende eller anden 

fœrdsel ma finde sted mellem vejen og de tilst¢dende arealer, bortset 

fra den i forbindelse med ekspropriationen angivne benyttelse af de 

for hver ejendom fastsatte adgange. 

r-~--·1··'.".~""í' (-:",t;.1 ls,;.,....,~ ........ 11 t.., 

,~'.·d.t\ 
Oplysning om adgangsbegrœnsningens omfäng fas ved henvendelse til 

Arhus Amtskommune, teknisk forvaltning, Lyseng Alle 1, 8270 H¢jbjerg 

(tlf.nr. 86 - 27 30 44) . 

Foranstaende begœres tinglyst servitutstiftende forud for al pante 

gœld og tidligere tinglyste servitutmœssige bestemmelser pa f¢lgende 

ejendomme, der ber¢res af adgangsbegrœnsningen: 

/ I "' 
Matr.nre. i Vorup)By, Vorup: 20c, 20aa, 21n, 2ldv, 2ldx, 

v J J J - J -:; - .¡ 7 'l- 
2ldy, 2ldz, 2ldre, 2ld¢, 2lea, 33_£, 99, 100, 101,-102, 104 

og umatrikuleret vejareal (stedfœstet pa vedhœftede deklarationsrids 

af 03.04.1991), som tildeles nyt matr.nr. 
,,.--=---·- --· ·- ....... 

1 DSS 88312185 
67 U-B 565 
Buik Sort/ Hvid 

829668 

111111111 
G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kebcnhavn K 
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• ¡- • . -., . ...... 
I 

¿/ ¿;/ ¡/ 
Matr.nre. i Kristrup By, Kristrup:1lo8ae, 108ao, 108cz, 

¡/ .I .,/. t" v 108da, 108dn, 108du, 108fi, 108fn, 108ft, 108ao, -. = -,/ -v =,; -i/ =/ 
108il,vl08i:.e; 108iv, 108iz, 108~, 109l?_ og 110_!. 

• I • l -.. ~ 

Patale~er,ettiget er vejbestyrelsen for landevej 509, Arhus - Rand 

for tiden.4rhÜs_Amtsrad. 

Arhus Amtskommune, vejkontoret 

H¢jbjerg, · den 8 MAJ 1991 

...... Hans Faaro. 
Landtnspokt•r 
Afdelln¡tleder 

IND ,-,.., . ...,_ ' " - 
r ur,· · ·.•AG~:.C'JEN FüR 
RETTE¡~ J kANüëRC:i 

1 e U5. 9 1 a 4 s 4 3 - 
LYST 

A 

Inge Thomsen 
kt.leder. 

Genpa~lgtlghed 
bekrßftè • 
Retteril J anders. 
Tlnglysnlngsafdellngen 
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}-) .. 

... 

·132 

Vorup By, Voruill 

K 610-1.3 

ALM/gj 

Anmelder: 

ÂRHUS AMT 
Vejkontorat 

lyserig Allé 1, 8270 H0JbJer9 
Tif. 86 27 30 44 

net i nrervaarende dokument omhandlede 11umatrikuleret vejareal" 

under Vorup By, Vorup, er. if¢lge Kort~ og Matrikelstyrelsens 
godkendelsesskrivelse af 09. november 1992 (U.1991/60832 B) 

tildelt matr·.nr. 132 Vorup By, Vorup. 
Na:rvaarende servitut begmres tinglyst pä dette matr.nr. 

Ârhus A.T!\t, vejkontor.et 

H¢jbjerg, den 1 O HRS.1983 

Hans Faarup 

Landinspekt{6r 
A4ldelingsleder 

Pategning pa deklaration om adgangsbegrœnsning, tinglyst den 

10. maj 1991 pa matr.nr. 20e ro.fl. Vorup By, Vorup m.m. 

83 
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t 
cu a. 
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e ... 
cP ... ... 
cu a. 
e 
cP 
Ol . ... ... o 
-"' 
cP 
e 
e 
cP 
"O ... 
<l'. 

Bestill,ngs 
formular 

y -1 fl0j 

... ,·."":· Akt: Skab nr. 
(udfyldu at domrn1r~ontorot) 

ßijna{ßr: 
{\{:) .Areat. fra Iandeuej, 

der over9âr t.il prlva.t 
fœllesvej. oq tüdeies ngt 
main ru: z, Yorup .By, 
Vorup . 

.D~k(arat.ionsridset. uiser 
de oed ekspropriationen · 
fa~t,atú qtmáom$~/uL.· 

; . z 

..... 
. -- ,Pr.,,.,, . \ -- / .. .,&{. 

\,/" 
\ .. / 

Terrœn. af 
Vorup By, Vorup 
Eanders kommune 
• .Arhus amt 

\ 
l!d(œrdi_Jd i. apríl 1991 i anledninq \ \ 
af tJ:,'n!llJsning af seruitut: om 
ocl_janJsbe!lrœnsnin9 
Mál(orho!d /: 1000 
J. nr: }{ 610· I~ 

~~o B. \\'rohlc-,,ki, N~ rcrv 19. 1450 Kebcnhav n K 
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I ~~ .. 

V 
.. 

... 

-· 
nr. 20£ ro.fl 

atrikuleret vejareal 

By, Vorup 

n L '-/e/a' ¿o .. -7- 

K 610-13 

KL/bj 

l .. 

Anmelder: 

ARHUS AMTSKOMMUNE 
, : Vejkontoret 

Lyseng ~!lé 1 , . 
}ri 1 -:;:-.:: • !. ·' ( A,270 Helbierq ' · · 
• '•'. ... : •• ff. ... : ·: ... ~ 

Servitut om privat frellesvej og -sti. 

H¢j toftegade, M~lde,to1,ften. t:::x .. m, "-è.H 
:::'.:-:::1.tt 

Arhus Amtsrad har ved ekspropriation den 13. maj 1981 med hjemmel i 

vejloven, lovbekendtg¢re}-sE:. nr. 585 af 20. november 1975, etableret 

. pr ì.va t frellesvej ove r màtr .. ri.re .• ;;·20¢ og 20aa s amt; privat fee I Le s ve j 
' • • •"·.#~ I • - [ ~, - 

og·~sti pa ~matrikule~~b-~€jareàl, der tildeles nyt matr.nr. i Vorup 

By, Vorup. 

Areal til privat frellesvej og -stier vist med r¢d skravering pa 

vedhrefte~e deklarationsrids af 03.04.1991. 

Vejret til 6,0U m bred privat fœllesvej M¢lletoften og til overgang 

ad trappe i syd¢stlige hj¢rne af matr.nr. 20aa Vorup By, Vorup, er 

tillagt matr.nr. 20c ibid. 

Vejret til privat fœllesvej H¢jtoftegade og til privat frellessti er 

tillagt matr.nre. 20~, 20~, 20~, 20aa, 20~, 201, 20g, 

20¢ og 100 Vorup By, Vorup. 

Nœrvœrende deklaration begœres tinglyst servitutstiftende forud for 

al pantegœld og tidligere tinglyste servitutmressige bestemmelser pa 

matr.nr. 20£ og 2,0aa Voz up By, Vörup,. samt pa det pa ridset viste 

veja~eal, soro tildeles·nyt matr.nr. ~ Vorup By, Vorup. 

Pataleberettiget er Randers kommune som vejrnyndighed for de private 

fœllesveje og stien. 

Arhus Amtskommune, vejkontoret 

H¢jbjerg, den 8 MAJ 1991 

Hans F•arup 
Landlnapekt•r 
Afdellnp/ttdor 

Otto B. Wroblewski, Nyrorv 19, 1450 Kobenhavn K 86 
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Matr. nr. 132 
Vorup By, Vorup. 

Anmelder: 
Randers Kommune, 
Teknisk Forvaltning. 

Pätegning pâ servitut .orn private fœllesveje, tinglyst med frist den 10. maj 
1991, nr. 04545. 

PATEGNING 

Ovennœvnte servitut skal omfatte matr. nr. 132 Vor-up By, Vorup, der er 
matrikuleret vejareal ved Kort- og Matrikelstyrelsens approbationsskrivelse 
af 9. november 1992, U 1991/ 60832B. 

Randers Kommune, Teknisk Forvaltning den 10. marts 1993. 

J. Jiprgensen 
afd. arkitekt 

J. Sivert Bak 
landìnspektör 

lND~0RT I 0/\GßüGEN FOR 
nETTEN I R/\NDEHS 

•,. 
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Matr. nr.: 20 aa, vorup by, vorup 
Adresse: M11Jlletoften 2-10, 8900 Randers 
Pos-id: JC0489C 

Anmelder: 
CVR-nr.: 27 96 17 11 
KM Telecom SA A/5 
Amerikavej 1 
7000 Frederida 
Dir. tif.: 27 600 412/IA 
llf.: 63 40 40 60 

• 

Ekstrakt af lokalitets-lejekontrakt 
§ 1. Parteme 
1.1 Mellem 

Ejerforeningen Mtalletoften 2-10 
8900 Randers r,¡:-~JP R,.. 1 , 9..,r, v/Hansen / SIIJnderby & co. Advokatfirmàet A, ' -.-4.:. ...... 
Middelgade 1 
8900 Randers 
som grundejer (i det f0lgende kaldet udlejer) og 

01 C000.0009 17. os. 2007 rn 
i. 4ü0, 00 i{ 

Hi3G Denmark Aps 
Ame Jacobsens Allé 17 
2300 1<11Jbenhavn S 
CVR. Nr. 26 12 34 45 
som lejer af grunden (i det f0lgende kaldet lejer) er der dags dato indgâet 
f0lgende lejeaftale. 

§ 2. Det lejede 
2.1 Det lejede, der skai anvendes til telekommunikationsformâl omfatter 

grundareal til etablering af antenneposition. 
Ved antenneposition forstâs : 
• plads pâ mast/lokalitet til antennesystem, 
• transmissionskabler mellem mast/lokalitet og teknisk udstyr, 
• transmissionskabler mellem teknisk udstyr og forsyningssted, 
• radiokabine/udstyrsrum. 
Ved antennesystem forstâs : 
• kabler i mast/lokalitet, 
• antennebeererar pâ mast/lokalitet, 
• de til enhver tid eksisterende antenner, uanset geometri og uanset om de 

er opsat pâ selve mast/lokalitet eller de pâ mast/lokalitet opsatte beererer, 
herunder eksempelvis minilink. 

Lokaliteten er beliggende : 
Matr. nr.: 20 aa, vorup by, vorup 
Adresse: M0lletoften 2-10, 8900 Randers 

Lejer kan opseette et antennesystem bestâende af 3 panelantenner og 3 030 
links. Antenneplaceringen fremgär af vedh~ftede tegninger. 

2.2 ~emâlet omfatter tillige : 
~ 20 m2 areal til placering af lejers tekniske udstyr jf. vedheeñede tegninger. 
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§ 3. Lejemâlets lkrafttrël!den 
3.1 Lejemâlet trëeder i kraft nâr lejer giver skriftlig tilsagn herom med 30 dages 

varsel. 

§ 4. Lejen og dens regulering 
4.1 Den ârlige !eje udgrar kr. 33.000,- 

• 

4.2 Lejen reguleres jf. § 9.3 frarste gang den l. januar 2007 

§ 5. Si1!r1ige vllldr 
5.1 For lejemâlet gc:elder i ravrigt de nedenfor angivne generelle bestemmelser i 

§§ 6-21, den ti! enhver tid gc:eldende procedurebeskrivelse indgâet i Tele 
kommunikationsindusbiens regi (procedurebeskrivelsen) og fralgende saertige 
vilkâr: 

5.2 § 15 c:endres til: 
Parteme er ansvarlige, og holder hinanden skadeslase for enhver skade, tab, 
udgift eller ansvar mv., der forârsages af den pâgc:eldenes folk eller 
tredjemand som den pâgëeldende mâtte have ansvaret for. Parteme er dog 
ikke ansvarlige over for hinanden for driftstab, avancetab eller andet indirekte 
tab, med mindre skadevolderen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller 
forsaetlighed. 

§ 21 eendres til: 
Teleoperateren er berettiget til for egen regning at lade sit eksemplar af 
lejeaft:alen tinglyse pâ den ejendom, hvorpâ antennepositionen er beliggende. 
Denne tinglysning skai ske med respekt af de pâ ejendommen pâ 
tinglysningstidspunktet tinglyste panteheeftelser, byrder og servitutter hvorom 
der henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

5.3 

§ 8. Lejemâlets varighed 
8.1 Lejemâlet kan af begge parter opsiges med 6 mâneders varsel ved anbefalet 

brev til udgangen af en rnâned. Dog er lejemâlet uopsigeligt for udlejer i 10 är 
og for tejer i 5 âr. 

§ 21. Tinglysning 
21.1 Lejer er berettiget til at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse pâ den 

ejendom, hvorpâ lokaliteten er beliggende med prioritet forud for al pante 
gc:eld og evt. udleeq, 

21.2 Udlejer optager forhandlinger med eventuelle panthavere m.v. i ejendommen 
om rykning af tinglyste panterettigheder m.v., sâledes at lejekontrakten kan 
tilla?gges den aftalte prioritet. 

Sâfremt udlejer mâtte enske det eller sâtrernt udlejer ikke opnâr den aftalte 
prioritet i ejendommen med forhandling men panthavere m.v. overtager lejer 
forhandlingerne med ejendommens panthaver m.v. herom. 

21.3 



.. .. 

§ 22. Underskrift 

For indforstâelse med vílkârene na:vnt i§§ 1-21 underskrives sâledes: 

Den /bµtz._ - 2.CJCJ6 
Udlejer: 

TO~~ 

~;j /k¿k)R(M 

V-f\.Oeelter Fí ~'"'~ Tè~ 
(ßl~ ~~\k-e) 

~sum=r 
~,..~~ ÔI~ 
C. ~r ßoG\~ rAVe-~ ') 

l medfer af § 42 i lovbekendtgerelse nr. 883 af 18. august 2004 aflov om planlœgning 
meddeles hermed sarntykke til stiftelse og tinglysning af ovenstâende lejekontrakt. 

Tilvejebringelse af en lokalplan er ikke pâkrœvet. . 

Randers kommune, Milje og Teknik, den 13. marts 2007 

stadsarkitekt landinspektar 
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Ubencavnte mal er I mm. Koter er I m. 
R Doto feimt 

Sffe ad,.... 
JC0489C/Melletoften 2-1 O, 8900 

Tekat 
Plon view 

24-10-0I 
1:200 
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*** •· *** 
* .. * * 
* * *** 
* * * Retten i Randers 
* *** *** Tinglysningsafdelingen 

Pâtegning pa Byrde. 
Vedr0rende matr.nr. 20 AA Hovedejd, Vorup By, Vorup 
Dagbogsdato: 21.08.2007 
Dagbogsnr. : 32290 

Afvist fra tingbogen den 28.08.2007 
da ejendommen er opdelt i 61 ejerlejligheder, og ejerne af disse 
ejerlejligheder har ikk.e underskrevet lejekontrakten. 

Retten i Randers den 28.08.2007 

Jytte Holms 
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Matrikelnummer: 0020aa 

Adresse: M0lletoften 1 O, ST. MF. 
8940 Randers SV 

Ejendomstype: Ejerlejlighed 
Nummer: 150 
Landsejerlav: Vorup By, Vorup 
Matrikelnummer: 0020aa 

Adresse: Melletoften 10, 3. MF. 
8940 Randers SV 

Ejendomstype: Ejerlejlighed 
Nummer: 159 
Landsejerlav: Vorup By, Vorup 
Matrikelnummer: 0020aa 

Tekniske anleeq: 
Andet 

Brugsret: 
Andet 

Servitut tekst: 
Underjordisk Containersystem 

Servitut om Brugsret 
Undertegnede, 

Ejeforeningen Melletoften 2-1 O Melletoften 2-1 O, 8940 Randers SV Vorup by, 
Vorup 20aa 

giver herved 

Ejerforeningen Skansetoften Malletotten 12-20, 8940 Randers SV Vorup by, 
Vorup 20ab § 1. en tidsubegrœnset og uopsigelig brugsret til det pá det 
vedhceftede rids markerede areal. 

• 
• 

§ 2. Brugsretten skai alene udnyttes til etablering, drift og brug af et 
underjordisk containersystem af mœrket Molok og rnà derfor ikke anvendes til 
andet end dette formal. 

§ 3. Ejerforeningen Skansetoften bekoster samtlige omkostninger ved 
udfcerdigelse og tinglysning af nœrvœrende servitut, herunder 
advokatomkostninger. § 4. Ejerforeningen Skansetoften forpligter sig ligeledes 
til at bekoste samtlige omkostninger ved etablering, drift og brug af det 
underjordiske containersystem. 

§ 5. Säfremt Ejerforeningen Skansetoften skulle vcelge at stoppe brugen af det 
underjordiske con-tainersystem, er denne forpligtet til at genetablere arealet. 

§ 6. Ejerforeningen Skansetoften forpligter sig stedse til at serqe for, at det 
omhandlende areal fremstär rydeligt og peent og ikke er til gene for 
Ejeforeningen M0lleto~ 2-10's beboere. 



§ 7. Neervœrende er godkendt pa Ejerforeningen Skansetoftens og 

Ejeforeningen Melletoften 2-10's generalforsamlinger. 

§ 8. Pätaleberettiget i forhold til denne servitut er Ejerforeningen Skansetoften 

(matr.nr. 20 ab Vorup by, Vorup). Nairveerende aftale skai tinglyses 

servitutstiftende pá matrikel nr. 20aa Vorup by, Vorup. 

Randers.den 14.6.2017 For Ejerforeningen M0lletoften 2-10: Formand Knud 
Erik Kjcergaard Kaj V. Pedersen 

Randers, den 22.5.2017 For Ejerforeningen Skansetoften: Lindy Larsen 
Formand, Michael Laursen 

Oplysninger om servitutten: 
Servitutten kan tinglyses uden ejers tiltrcedelse. 

Hjemmel: 

Myndighed: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Pätaleberettiget: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

Beslutningen/tilladelsen til tinglysning af servitut er besluttet pà 
generalforsamlingen den 1 O. maj 2016 i Ejerforeningen Melle- taften 2-10, hvor 
26 medlemmer var til stede og forslaget blev blev vedtaget, jfr. punkt 5 i 
generalforsamlingsreferatet. "For forslaget stemte ejere med et samlet 
fordelingstal pá 4022. lmod stemte ejere med et samlet fordelingstal pá 348. 
Forslaget er sàledes vedtaget". November 2017: Der er nu efterfelqende 
afholdt ekstraordinœr generalforsamling den 27. september 2017, hvor 
674/10000 gav mede, herefter blev der indkaldt til ny ekstraordiœnr 
generalforsamling for vedtagelse af servitutten. 

Randers Kommune 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 
29189668 

Ejerf. Skansetoften, Melletoften 12-20 
0stergrave 4 
8900 Randers C 
10047676 

• 
• 

Falqende hëeftelser respekteres: 
Ejendomstype: Ejerlejlighed 
Nummer: 105 
Landsejerlav: Vorup By, Vorup 
Matrikelnummer: 0020aa 

Dato/lebenurnrner: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Kreditor: 

Dato/labenummer: 
Dokumenttype: 

02.07.2015-1006525816 
Ejerpantebrev 
100.000 DKK 
10 % 
Martin Krogsgaard Jensen 

22.08.1996-35802-67 
Ejerpantebrev 
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