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Salgsopstilling 
{kßbsnugle) 

til brug for 
tvangsauktion over fast ejendom 

Udarbejdet af 
Advokstrâdet og Dansk ejendomsmœg/erforening 

J.NR. 110-99587 - AS 54-50/2023 
Ejendommens matr.nr.: lh Ramten M!lllle, Nimtofte, ejerlejlighed nr. 2007 

beliggende: Trent Jones Alle 36, 1.sal, 8581 Nimtofte 

Tilherende: Lars Cort Maleeva Hansen 

boende: · Tuborg Sundpark 3, 2. TH, 2900 Hellerup 

Auktionstidspunkt: 03-05-2023 klokken 09:30 

Auktionssted: Retten i Randers, M!lldelokale 21, N0rregade 1, 8900 Randers C 

Rekvirent, haeftelses nr.: 2. Totalkredit A/S 

Ved advokat: Carsten Jensen, 0stergrave 4, 8900 Randers C - tif. 70300500 

Ejendomsoplysninger 
Ejendomskategori: ejerlejlighed 

Ejendomsvaerdi pr.: 01-10-2020 kr. 1.400.000,00 heraf grundvaerdi: kr. 94.500,00 

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

Areal ifelge tingbogen : 71 Tinglyst fordelingstal: 27/100 

Forsikringsforhold: via Ejerlejlighedsforeningen i Topdanmark 

Ejendomsskatter 
og afgifter for âret 
andrager og omfatter: 

2023 
1.357,16 

Forslag til saerlige 
vilkâr ifelge auktions 
vilkärenes pkt 10 og 11. Nej 

Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): 
Se vedheeftede bilag 

Lejemäl: 

Byrder og servitutter 
(Evt. henvisning til 
vedh. tingbogsattest): 
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Prioritetsopgci,relse 1. Fordring 2. Restga!ld 3. Restancer 4. Hél!ftelser 
PANT- 0G UDLJEGSHAVERE opgjort pr. pâ h~ftelser, der og evt. der kreeves indfriet. I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetvpe, rentesats, aulctionsdato kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 
nr./serie/afd., indestäende til samt evt. yderligere bem. f.eks. overtaget med heeftelser, der kan 
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. till~g af uforfaldne ferventes overtaget. 

renter 

Transport 

Ha?ftelse nr. 1.: Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge, Lübker Alle 123, 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
8581 Nimtofte, CVR-nr. 32595286. 
Vedt~gter tinglyst pantstiftende for kr. 30.000,00. opgjort til kr. 
41.460,31. 
E-mail: lubkerresidentsclub@lubker.com 

i alt ved 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
budsum kr. 

Ha?ftelse nr. 2.: Totalkreditt A/5, CVR-nr. 21832278, Kalvebod Brygge 1.044.198,07 933.583,40 110.614,67 0,00 
1-3, 1780 K0benhavn V. 
Pantebrev stort kr. 1.230.000,00, kontantlân med seerlìqe indfrielsesvilkâr, 
refinansiering, mulighed for afdragsfrihed, inkonvertibel, rentetilpasning - 
se vedhœftede auktìonsopqareíse 

i alt ved 1.074.198,07 933.583,40 110.614,67 30.000,00 
budsum kr. 

Ha?ftelse nr. 3.: Ejerpantebrev stort kr. 900.000,00 til Lars Cort Hansen, 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 
inkonvertibel, rentetilpasning, fuldmagtshaver: Sydbank, Peberlyk 4, 6200 
Aabenraa - medtaget for tinglyst bell/lb 

i alt ved 1.974.198,07 933.583,40 110.614,67 930.000,00 
budsum kr. 

Ha?ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Ha?ftelse nr.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Ha?ftelse n r.: 

i alt ved 
budsum kr. 

Ha?ftelse nr.: 

Transport i alt ved 
budsum kr. 
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Afslutningsside 1. Fordring 2. Restgëeld 3. Restancer 4. Hëeftelser 
PANT- 0G UDL.fEGSHAVERE epgjert pr. pâ neertelser, der og evt. der kreeves indfriet. 
I rubrikkerne angives tinglyst beleb, lânetype, auktiensdagen kan ferventes ejerskifteafdrag pâ 

rentesats, nr./serie/afd., indestâende til samt evt. 
evertaget med till1eg h1eftelser, der kan 
af uforfaldne renter ferventes evertaget. 

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

Transport 1.974.198,07 933.583,40 110.614,67 930.000,00 

Hzftelse nr. 4.: Skattefervaltningen, CVR-nr. 19552101, 1.368.071,00 0,00 0,00 1.368.071,00 Br1endgärdsvej 10, 7400 Heming. 
Udl1eg stort kr. 1.368.071,00 - medtaget for tinglyst beleb 

i alt ved 3.342.269,07 933.583,40 110.614,67 2.298.071,00 
budsum 

A. Total kr. 3.342.269,07 933.583,40 110.614,67 2.298.071,00 

B. Stsrstebelsbet, der skai betales/overtages 
udover auktionsbudet, jfr. vilkârenes pkt. 68: 40.900,00 

Heraf kontant at betale inden 4 uger: 40.990,00 

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

om art og afvikling oplyses: 

Det under B anferte sterstebeleb fremkommer sâledes: 

a. rekvirentens udlœgs- og 
auktionsomkostninger 
( saleerer 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 anferte auk 
tionsbud , jfr. nedenfor. 
c. restancer vedrerende: 

1. ejendomsskatter 

2. vejbidrag m.v. 

3. kloakbidrag m.v. 

kr. 

kr. 

kr. 

4. andre offentlige bidrag kr. 2.992,09 
35.382,21 

5. vandafgifter kr. 0,00 
2.500,00 

6. brandforsikringsbidrag kr. 0,00 

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

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

2,71 

0,00 

0,00 

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

Ved et auktionsbud pâ kr. 1.400.000,00 (beregnet efter ejendomsvœrdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) 
udqer sikkerhedsstillelsen, jfr. vílkârenes pkt. 7 kr. 240.500,00. 

Denne salgsopstilling er udarbejdet den 30. marts 2023 af advokat Car. 
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OPG0RELSE OVER REKVIRENTOMKOSTNINGER VED TVANGSAUKTION 

Beregningsgrundlag: 
Kontantveerdi kr. 1.400.000,00 
+ 25°/o ~kr~·----~3=5=º=·º~º=º·=º~º 
Ia lt ="kr=. ===='l"". 7'='5.,,,0""'. º=º=º-· 0.,,,,0 

Rekvi rentom kostninger: 
A. Incassoomkostninger incl. moms kr. 
B. Fogedgebyr kr. 

Evt. fogedgebyr udkerende kr. 
C. M0desalëer udleeq kr. 
D. Auktionsgebyr kr. 
E. Gebyr ejendomsdatarapport kr. 
F. Annonceudgifter Statstidende kr. 
G. Händtering og rnanqfoldiqqeretse af salgsopstilling kr. 
H. Rekvìrentsaleer: 

Grundtakst kr. 

2.812,50 
750,00 

1.000,00 
1.500,00 

70,00 
187,50 
150,00 

9.000,00 
Med et tillëeg pâ 0,6% af be- 
regningsgrundlaget. sr, --~1~0=.5~º~º·~º~º 
lait kr. 19.500,00 

+ moms kr. 4.875,00 kr. 
l. Evt. saleer og omkostninger til sagkyndig/beskikket 

advokat kr. 
J Befordringsudgifter til besigtigelse, tvangsauktion, evt. 

forberedende mede, registreringsforretning m.v kr. 
K. Diverse tilkendte medesaleerer, f.eks. rnedesaleer ved 

registreringsforretning kr. 
L. Itvang sr, 4=.2=5cc,Oc,.c,O~O 
I alt !,!!kr=. ====='3~5~.3~8~2,la!.2-1 

24.375,00 

287,21 

Säfremt budsummen overstiger kr. 1.400.000,00 (Den offentlige ejendornsvzerdi) vil rekvirent 
saleeret foreqes i henhold til budsummen. 

Sikkerhedsstillelse ved et bud pâ kr. 1.400.000,00 (ejendomsveerdi) 
Restancer kr. 110.614,67 
Frivëerdi kr. 0,00 
1¡4 heeftelser kr. 88.950,48 
Sterstebelab (minus depositum) kr. 40.900.00 
I alt ( oprundet til neerrneste 100) kr. 240.500.00 

J.nr. 110-99587 0/EJ Rekvirentopqerelse 30. marts 2023 
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Beskrivelse af 
ejerlejlighed nr. 2007 af matr. nr. 1h Ramten Melle, Nimtofte, 

beliggende Trent Jones Alle 38, 1., 8581 Nimtofte 

Ejerlejlighed (sommerhus) pâ 71 m2 med fordelingstal 27/1000 i ejendom opfert i 2007. Ejen 
dommen bestâr af 22 lejligheder og klubhus. 

Indeholder: 
K0kken og stue i âben forbindelse med treequlv, bordkomfur mrkt. Ceran, ovn mrkt. Gaggenau, 
keleskab hvor der er taget af, deren befinder sig i lejligheden, og ernheette, To veerelser med trae 
gulv. Badeveerelse med klinker, Bosch vaskemaskine og bruseniche. 

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

vedteeqter for Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge, underskrevet den 26. juni 2018, er ikke ting 
lyst, men er de vedteeçter der administreres efter (bilag til salgsopstillingen). 

Det preecíseres, at ovenneevnte delvis er baseret pâ udskrift af BBR-ejermeddelelsen samt tingbo 
gen, hvorfor der ikke kan indestäs for oplysningernes rigtighed. 
Registrering af BBR skai beskrive de faktiske forhold. Udskriften er sâledes ikke bevis for, at qeel 
dende love og bestemmelser er overholdt. 

Lov om fortrydelsesret ved kab 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 rnâ acceptere at overtage ejendommen, sâledes som den er og forefin 
des, uden at kunne g0re ansvar for fejl og mangler gaeldende overfor fogeden, rekvirenten eller 
dennes repreesentant, Hvorvidt der kan g0res ansvar qzeldende overfor andre, beror pâ lovgivnin 
gens almindelige regler. 

Det berneerkes endvidere, at auktìonskeber selv skai drage omsorg for rettidig betaling af alle ter 
minsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette 
qzelder uanset, om auktionskeber modtager opkrzevninqskort eller ej. 

J.nr. 110-99587 0/EJ 29.marts 2023 5 



Edith Jensen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

r .. 

Med venlig hilsen 

Carsten Jensen 
Advokat (H) 
Direkte tlf. +45 40 54 64 34 

[%Je#] 6 



Udskrevet: 30.03.2023 10:04:14 

Tingbogsattest 

Ejendom: 
Adresse: Trent Jones Allé 38, 1. 

8581 Nimtofte 

28.01.2009 
71 kvm 
378664 
Ejerlejlighed 
2007 
27/1000 

28.01.2009 
Ramten Melle, Nimtofte 
0001h 
4119 m2 
80 m2 

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

Dato: 
Landsejerlav: 
Matrikelnummer: 
Areal: 
Heraf vej: 

Adkomster 

Dokument: 
Dokumenttype: 
Dato/lebenurnrner: 

Sk0de 
18.05.2009-9639-66 

Adkomsthavere: 
Navn: 
Cpr-nr.: 
Ejerandel: 

Lars Cort Maleeva Hansen 
291 066- **** 
1 / 1 

Kebesum: 
Kontant kebesurn: 
Kebesurn i alt: 

1.626.500 DKK 
1.626.500 DKK 

Dato for overtagelse: 
18.05.2009 

Hœftelser 

30.03.2023 10:04.14 7 Side 1 af 6 



o.--.kui. ent 
Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rente: 

l ç:.sa t;nglyst pa 
Antal: 

Konverteret til digital 
pantebrev: 

Navn: 

¡_)-:,Lru 1sr.t 

Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Saerlige lánevilkàr: 

~tP.ditorer: 
Navn: 
Cvr-nr.: 

')e1ii.. v-er: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

30 l1J ?J2'.:, t(1 J4 ;4 

16.03.2009-5028-66 
4 
Anden haeftelse 
30.000 DKK 

21 

Nej 

Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 

Anmaerkning 
anm byrde 

Tillaegstekst 
66 AD-I 543 - - 

03.01.2011-1001901957 
5 
Realkreditpantebrev 
1.230.000 DKK 
1,4948 % 
Kontantlán 
Refinansiering 
Kontantlán 
Mulighed for afdragsfrihed 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 

TOTALKREDIT AIS 
21832278 

Lars Cort Maleeva Hansen 
291 066- **** 
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ìai<:..,:u:r t 
Dato/iabenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Scerlige làneviíkár: 

Kredi. .rer: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

Navn: 
Cpr-nr.: 

ult î ,ç ::_,.S. 1;5£t:.: l1Tl81Sqr, 

Fuldmagtshaver: 
Navn: 

Cvr-nr.: 

IJ oku nant. 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 

Navn: 
Cvr-nr.: 

Debi .o er: 
Navn: 
Cpr-nr.: 

t rr,~rk'ìinger 
Dato/labenurnrner: 
Servitut: 

Dato/lebenummer: 

03.01.2011-1001902618 
6 
Ejerpantebrev 
900.000 DKK 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 

Lars Cort Maleeva Hansen 
291066-**** 

Lars Cort Maleeva Hansen 
291066-**** 

Sydbank AIS 
Peberlyk 4 
6200 Aabenraa 
12626509 

23.10.2019-1011271959 
7 
Udlceg 
1.368.071 DKK 
0% 

Skatteforvaltningen 
19552101 

Lars Cort Maleeva Hansen 
291066-**** 

20050701-25041-66 
Servitut 

20090316-4999-66 
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Servitut: 

Oato/tebenumrner: 
Servitut: 

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

Dato/lebenummer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Rentesats: 
Läntype: 
Srerlige lànevilkàr: 

Servitut 

20090316-5051-66 
Servitut 

Kreditor: 

Dato/labenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 
Hovedstol: 
Srerlige lánevilkár: 

Kreditor: 

16.03.2009-5028-66 
4 
Heeñelse 
30.000 DKK 
Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 

03.01.2011-1001901957 
5 
Realkreditpantebrev 
1.230.000 DKK 
1,4948 % 
Kontantlän 
Refinansiering 
Kontantlän 
Mulighed for afdragsfrihed 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 
TOTALKREDIT AIS 

03.01.2011-1001902618 
6 
Ejerpantebrev 
900.000 DKK 
Inkonvertibel 
Rentetilpasning 
Lars Cort Maleeva Hansen 

Servitutter 

Dok: rie'"'· 
Dato/lebenurnrner: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

01.07 .2005-25041-66 
1 
Servitut 

')gsa inglyst pa: 
Antal: 

Akt nr: 

148 

66 B-1 490 

Tilleeqstekst: 
Tillregstekst 
Lokalplan nr 90. 

Vedr. 1A, 

J1' I '._!Q2ì 1) l_,,.t <i 10 



Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

16.03.2009-4999-66 
2 
Servitut 

Ogs2 : . :1gly;;; t p a: 
Antal: 

Akt nr: 

23 

66 AD-I 543 - - 

Anmrerkning 
anm byrde 

Tllleeqstekst 
Vedtœqter for Ejerlejlighedsforeningen Lüb- 

ker Lodge 66_AD-1_543 

Dato/lebenurnmer: 
Prioritet: 
Dokumenttype: 

16.03.2009-5051-66 
3 
Servitut 

~sa iriglyst é1: 
Antal: 21 

Akt nr: 66 AD-I 544 

Anmrerkning 
Anm byrde og 

heeftelser 

Tillregstekst 
Attale om brugsret m.v. 

66 AD-I 544 

0vrige oplysninger 

1, : .., .tt.2 ; I r .1 14 11 



!:::Jeru:> .,S .urciarinq: 
Ejendomsvrerdi: 
Grundvrerdi: 
Vurderingsdato: 
Kommunekode: 
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 

rd' 3nrE,takt. 
Akt nr: 

1.400.000 DKK 
94.500 DKK 
01.10.2020 
0706 
031230 

66 AD-I 555 
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B Syddjurs Kommune 
~ Team Byggeri 

Afsender 
Syddjurs Kommune, Team Byggen 
Lundbergsvej 2 , 8400 Ebe/toff 

BBR-Meddelelse 
(Udskrift al oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) 

Komrunenr.: Komm.malt ejenejl.ejd.nr.: Udskrift dalo: 

31230 02-03-2023 

378664 

706 

BFE-nr.: 

BBR adresse: 

Trent Jones Allé 3 (Vejkode: 2116), 8581 Nimtofte 

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. 

Fejl elle< mangle< I udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen ~ elle< telelonnr 87535000 

Op_!ys(!!nger om el_erlejlighed 
Tinglyst areal fra Matriklen: 71 

Ejerlejlighedsnummer 2007 del af moderejendomsnr: 31031 
Adresse: Trent Jones Allé 38 1. (vejkode: 2116), 8581 Nimtofte 

Ferielejlíghed tíl eget brug (Anvendelseskode: 523) 

Samiel areal 

Enhedens erhvervsareal 

Andel areal 

Enhedens boligareal 

71 m2 

O m2 

Om2 
71 m2 

Enhedens andel at freiles adgangsareal O m2 

Enhedens andel i freiles boligareal O m2 

Areal at lukket altan/udestue O m2 

Areal af áben altan/tagterrasse O m2 

Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning 

Antal vrerelser: 2 

Antal toiletter: 1 
Antal badevrerelser: 

K0kkenforhold: Eget kekken med añeb 

Ejer1ejl.BFE-nr.: 378664 

Kommunal! ejerlejl.ejd.nr.: 31230 

Energioplysninger 

Energiforsyning: 400 V el fra veerk 

Oplysninger om bygninger 

Bygningsnr_: 1 
Adresse: Trent Jones Allé 3 (vejkode: 2116), 8581 Nimtofte 

Bygning med ferielejligheder tíl eget brug (Bygningens anvendelse 523) 

Matrikelnr.: 1 h 

Belíggenhed (kvalitet): Sikker 

Antal etager u. krelder & tagetage: 2 

Antal helärsboliger uden kekken: O 

Materialer 

Ydervreggens materiale: Mursten 

Tagdrekningsmateriale: Tagpap med star hreldning 

Kilde til bygníngens materialer: Oplyst at teknisk forvaltning 

Vand og añeb 

Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlreg 

Añebsforbold: Aíleb lii spildevandsforsyningens renseanlreg 

Energíoplysnínger \ 
Varmeinstailation: Fjernvarme/blokvarme (:j-- 

BBR BBR adresse: 
Trent Jones Allé 3 (Vejkode: 2116),8581 Nímtofte 

EgenUig beboelsestejlighed med eget kekken 

landsejer1avsnavn: RAMTEN M0LLE, NIMTOFTE 

Opíeretsesár: 2007 
Antal hefärsbolíger med kekken: 22 

Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager 

13 
Kommunenr.: 
0706 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31230 02-03-2023 

Side: 
1 / 4 



Bema!rkninger for bygning 

22 lejligheder og klubhus 

BBR BBR adresse: 
Trent Jones Allé 3 (Vejkode: 2116),8581 Nimtofte 14 

Kommunem.: 
0706 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31230 02-03-2023 

Side: 
2/4 



Kortmateriale 

20 rn ©GecDK ~SDFE 

Línjer i kortet 
Ejendom 

Jordstykke1 
- - -- 

e::--=.-, Bygníngsomrids, n0jagtigt2 

¡ :W: '.)_ Bygníngsomrids, unejagtígr' 

Forkortelser 

B# Bygníngsnummer 

T# Teknísk anlœg nummer 
- ----- ·- - -- 
NY Nybyggeri 

* Bygning pa fremmed grund 

Punkter i kortet 
• Punktet er sikkert placeret 

e Punktet er usíkkert placeret 

1. Jordstykke da.kker over udstra.kningen af del enkelte rnatrikelnurnrner. 
2. Bygningsomridset er n0jagtigt, nár deis placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 
3. Bygningsornridset er un0jagtigt, nár deis placering ikke er verificeret af GeoDanrnark (se nedenfor). 

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

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

Kartet indeholder de nyeste offentligt tilga.ngelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. 

BBR BBR adresse: 
Trent Jones Allé 3 (Vejkode: 2116),8581 Nimtofte 15 

Kommunenr.: 
0706 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31230 02--03-2023 

Side: 
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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 Matrikelregistret, sá de enkelte rnatrikuteere arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identifiœres. Matrikelkortet er et vejledende kort. 

hvad angâr skellenes n0jagtige geografiske placering. og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grrenser i landskabet. Se mere pá 
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/. 

GeoDanmar1< er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlaagge Danmark. GeoDanmarks-data bestár bl.a. 

af luftfotos og bygningsomrids. Vrer opmœrksorn pá, at disse luftfotos optages om foràret, og at bygningsomrids opdateres pà baggrund heraf. Derfor kan der 

veere forsinkelser i registreringen af rendringer, afhrengigt af hvornâr rendringen - fx en opíersel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere pâ 

https://www.geodanmark.dk/om-geodanmar1</ 

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

BBR BBR adresse: 
Trent Jones Allé 3 (Vejkode: 2116),8581 Nimtofte 16 

Kommunenr.: 
0706 

Kommunal! Ejd.nr.: Udskriftsdato: 
31230 02-03-2023 

Side: 
4/4 



Din pligt som ejer 
Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nedvendiçvis tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovlígt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bade pá op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til 
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. 

Derfor erdet vigtigt, at du leeser din BBR-meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anla:g pa ejendommen er registrerei rigtigt. Nâr du 
keber en ejendom eller eendrer pâ bygninger og boliger. erdet ekstra vigtigt at veere opmaerksom pà, om registreringerne er korrekte. 
lndberetningspligten ga:lder ogsâ byggesager. 

Du skai veere saer1igt opmeerksom pà: 
Opf0relsesâr 
Om- og tilbygningsâr 
Bebygget areal 
Antal etager 
Samlet boligareal eller erhvervsareal 
Areal af udnyttet tagetage 
Areal af udestue 
Tagdaekningsmateriale 
Varmeinstallation 

Omkring opf0relsesàr vil der nagle steder veere angivet âr 1000. Dette skyldes, at du ikke har give! oplysninger om cpferelsesár vedrnrende 
den pàga:ldende bygning. Kommunen har lov lii at kontrollere de oplysninger, du giver !il BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeld! beseq pà 
ejendommen eller ved registersamk0ring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hja:lp af luftfotos. 

I BBR er din ejendom registreret pa 4 niveauer: 

Grund 
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenha:ngende stykke jord. I saerlige tilfa:lde kan grunden bestâ af fiere matrikler, 
og en ejendom af fiere grunde. Dette vil oftest veere pá landbrugsejendomme. Pà grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
añebsforbold. 

Bygning 
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den wesentligste anvendelse af bygningen, bebygget 
areal, arealet 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 erhvervslejemäl. En enhed Jigger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har en boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger en eller fiere enheder 
til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvsta:ndige indgang. Under enheder registreres bl.a. samfet areal, areal til beboelse/ erhverv samt 
anvendelsen. 

Tekniske anlaeg 
Tekniske anlaeg kan veere olietanke, vindmeller, gylletanke, solvarmeanlaeg m.m. Tekniske anla!g er som regel piacere! pá grunden, men kan 
ogsà ligge inde i en bygning. 

Arealerne pá BBR-meddelelsen 
Arealerne indgâr i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan ogsà have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglân, 
fjemvarrneregning m.m. Arealer skai altid mâles til ydersiden af yderva:gge. Lees mere om opmàling og se vejledninger pà www.bbr.dk. 

Det bebyggede areal svarer normalt lii stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmàles det bebyggede areal som bygningens 
udbredelse set oppefra. 

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

Tagetagens sarnlede areal opçeres som del areal, der udnyttes sammen med del areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet mâles areale! i vandret plan 1,5 m over fa:rdigt gulv til den udvendige side af tagbela:gningen. 

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

Kaelderarealet opçeres samlet for hele kœlderetagen. 

Det samlede boligareal opçeres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusive areal i entré, gang, badevœrelse, toilet og kekken. I areale! 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af ka:lderrum, der mà arrvendes !il beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav til beboelsesrum. 

Hvis arealeme har forskellige anvendelser, skai de deles op i den del, der mà bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller 
institutionsforrnâl samt den del, der udçer ande! areal. 

Sammenha:ngen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden keelder, hvor parcelhuset kun bruges til 
beboelse, vil boligarealet svare lii del samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. 

Har en bygning to eller fiere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 

Med hensyn !il areal af ejer1ejlighed skai du veere specie!! opmeerksom pâ, at BBR's boligareal ofte vil veere forskellig fra det tinglyste areal. 
Del skyldes, at arealeme opçeres efter forskellige principper. Ejer1ejlighedens samlede areal i BBR vil svare lii summen af areal til beboelse, 
areal lii erhverv inklusive andel af adgangsareal. 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Oversigt over BBR-oplysninger 
An vende/se 

Helârsbeboelse 
Stuehus til landbrugsejendom 
Fritliggende enfamiliehus 
Sammenbygget enfamiliehus 
Fritliggende enfamiliehus i teet 
lav bebyggelse 
Rœkke-. kœde-, eller dobbelthus 
(lodre! adskillelse mellem 
enhederne) 
Rœkke-. kœde- og klyngehus 
Dobbe Ith us 
Etagebolig-bygning, 
flerfamiliehus eller to-familiehus 
Kollegium 
Boligbygning til d0gninstitution 
Anneks i tilknytning til 
helärsbolig 
Anden bygning til 
helärsbeboelse 

Erhverv 
Staid til svin 
Staid til kvœg, fár mv. 
Staid til fjerkrœ 
Minkhal 
Vœksthus 
Lade til fader. afgr0der mv. 
Maskinhus, garage mv. 
Lade til halm, he mv. 
Anden bygning til landbrug mv. 

Bygning til industri med 
integrerei produktionsapparat 
Bygning til industri uden 
integreret produktionsapparat 
Vœrksted 
Anden bygning lii produktion 
Bygning ti1 energiproduktion 
Bygning til forsyning- og 
energidistribution 
Bygning lii vanc!forsyning 
Bygning lii händtering af affald 
og spildevand 
Anden bygning til 
energiproduktion og -distribution 
Bygning til jernbane- og busdrift 
Bygning til luftfart 
Bygning til parkering- og 
transportan lieg 
Bygning til parkering af fiere end 
to keretejer i tilknytning til boliger 
Havneanlieg 
Andet transportanlœg 

Bygning til kontor 
Bygning til detailhandel 
Bygning til lager 
Butikscenter 
Tankstation 
Anden bygning til konter, handel 
og lager 
Hotel. kro eller konferencecenter 
med ovematning 
Bed & breakfast mv. 
Restaurant, café og 
konferencecenter uden 
overnatning 
Privat servicevirksomhed som 
friser, vaskeri. netcafé mv. 
Anden bygning til serviceerhverv 

Biograf, teater, koncertsted mv. 
Museum 
Bibliotek 
Kirke eller anden bygning til 
trosudevelse for statsanerkendte 
trossamfund 
Forsamlingshus 
Forlystelsespark 
Anden bygning til kulturelle 
formál 

Anvende/se fortsat 

Grund skol e 
Universitet 
Anden bygning til undervisning 
og forskning 
Hospital og sygehus 
Hospice. behandlingshjem mv. 
Sundhedscenter. laegehus, 
fedeklinik mv. 
Anden bygning til 
sundhedstormál 
Daginstitution 
Servicefunktion pà 
deqnlnstitution 
Kaserne 
Fœngsel, arresthus mv. 
Anden bygning til 
institutionsforrnäl 

Fritidsformâl 
Sommerhus 
Feriecenter, center til 
campingplads mv. 
Bygning med ferielejligheder til 
erhvervsmaessig udlejning 
Bygning med ferielejligheder til 
eget brug 
Anden bygning til ferieformäl 
KJubhus i forbindelse med fritid 
og idrœt 
Svernmehal 
ldrœtshal 
Tribune i forbindelse med 
Stadion 
Bygning til traening og 
opstaldning at heste 
Anden bygning tit idrœtsformàf 
Kolonihavehus 
Anneks i tilknytniog til fritids- og 
sommerhus 
Anden bygning til fritidsformäl 

Mindre bygninger til 
garageformâl, opbevaring m.v. 

Garage ( med plads tif et eller to 
keretejer) 
Carport 
Udhus 
Drivhus 
Fritfiggende overdaekning 
Fritliggende udestue 

Andre bygninger 
Tiloversbleven landbrugsbygning 

• Faldefœrdig bygning 
• Ukendt bygning 

Kekken, toilet og af10b 

Toiletforhold 
Vandskyllende toilet i enhed 
Vandskyllende toilet udenfor 
enheden 
Intel vandskyllende toilet i 
enheden 

Badeforhold 
Badevœrelse i enheden 
Adgang til badevœrelse 

• Hverken badevœrelse eller 
adgang til badevaerelse 

Kekkenforhold 
Eget kekken med afleb 

Adgang til faelles kekken 
Fast kogeinstallation i vœrelse 
eller pá gang 
lngen fast kogeinstallation 

Materia/er 

Ydervaeggenes materialer 
Mursten 
Letbetonslen 
Fibercement herunder asbest 
Bindingsvœrk 
Tree 
Betonelementer 
Metal 
Fibercement uden asbest 
Plastrnaterialer 
Glas 
lngen 
Andet materiale 

Tagdaekningsmateriale 
Tagpap med lille hœldning 
Tagpap med star hœldning 
Fibercement herunder asbest 
Betontags ten 
Tegl 
Metal 
Stràtag 
Fibercement uden asbest. 
Plastmaterialer 
Glas 
Levende tage 
Anclet materiale 

Afl,absforllofd 

lntet afleb 
Blandet afl13bsforhold pà 
ejendommen (er specificeret pa 
bygningen) 

Inden for kloakopland 
F œUeskloakeret: spildevand + 
tag- og overfladevand 
Fœlleskloakeret: spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
Fœlleskloakeret: spildevand 
F œlleskloakeret: tag- og 
overfladevand 
Separalkloakeret: spildevand + 
tag- og overfladevand 
Separalkfoakeret: spildevand + 
delvis tag- og overfladevand 
Separalkloakeret: spildevand 
Separatkloakeret: tag- og 
overfladevand 
Spildevandskloakeret: 
Spildcvond 
Afleb til spildevandsforsyningens 
renseanlaeg 
Af10b til fœllesprivat 
spildevandsanlaeg 
All0b til fœßesprivat kloakledning 
med tilslutning ti1 spv. 
renseanlaeg 

Uden for kloakopland 
Ejendomme, der ligger i del äbne 
land, inddeles efter den mäde 
spildevandet behandles. Der er i 
BBR mulighed for at registrere, 
hvilke renseklasser det lokale 
renseanlaeg overholder. 
Renseklassen kan vaere O. OP, SO 
eller SOP, idet O er en forkortelse 
for organisk stof, P for Phosphat og 
S for Sulphat. OP betyder, at 
rensningen bäde omfatter organisk 
slot og Phosphat, osv. 

En fuldstœndig oversigt over 
añebskoder i BBR kan findes pä 
hltps://teknik.bbr.dk/kodelister/0/ 
1/0/Afloebsforhold 

Opvarmningsforhold 

Varmeinstallation 
Fjemvarrne/blokvarrne 
Centralvarrne med én 
fyringsenhed 
Ovn til fast og flydende brrendsel 
Vannepumpe 
Centralvarrne med to 
fyringsenheder 
Elvarrne 
Gasradiatorer 
lngen varrneinstallation 
Blande! 

Opvarmningsmiddel 
Elektricitet 
Gasvœrksgas 
Flydende brœndsel 
Fast brœndsel 
Halm 
Naturgas 
Andel 

Supplerende varme 
lkke oplyst 
Vannepumpeanlœg 
Ovne lii fast eller flydende 
brœndsel 
Ovne til flydende brœndsel 
Solpaneler 
Pejs 
Gasradiator 
Elvanne 
Biogasanlieg 
Andel 
Bygningen har ingen 
supplerende vanne 

Andet 

Boligtype 
Egentlig beboe!seslejlighed med 
egei k0kken 
Blandet bolig og erhverv med 
egetkekken 
Enkeltvœrelse uden eget kekken 
Fœllesbolig 
Sommer- ener fritidsbolig 
Andet 

Ejeñorhold 
Privatpersoner eller 
interessentskab 
Aiment boligselskab 
Aktie-, anpart- eller andel 
selskab (undtagen 
interessentskab) 
Forening. legat eller selvejende 
institution 
Privat andelsboligforening 
Den kommune, hvori 
ejendommen er beliggende 
Anden primœrkommune 
Region 
Staten 
Andel, herunder 
moderejendomme for 
bebyggelser. der er opdelt i 
ejerlejligheder samt ejendomme, 
der ejes af fiere kategorier at 
ejere 

Vandforsyning 
Aiment vanc!forsyningsanlaeg 
Privat vanc!forsyningsanlaeg 
Enkeltindvindingsanlœg 
Brend 
lkke aiment 
vandforsyningsanlaeg 
Blande! vanc!forsyning 
I ngen vandforsyning 

Vejledning lii BBR-meddelelse 
Vers. 1.9 
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Vurderingsfortegnelsen 

Seqer du information om de nye ejendomsvurderinger for 2020, skai du gä til 
vurderingsportalen.dk. 

Her pà siden kan du finde oplysninger om de vurderinger, der ligger til grund for 
ejendomsbeskatningen, indtil vurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem er klar. Vrer 
opmœrksorn pà, at oplysningerne for 2020 er en kopi af vurderingen fra 2019. 

Har du sperqsrnál, er du velkommen til at ringe tilos pá 72 22 16 16 

Detaljerede vurderingsoplysninger for 2020 ·--------- 
Adresse: 

Vurderingsâr: 

Kommune: 

Vurderingskreds: 

Benyttelse: 

Matrikel: 

Ejendomsv¿erdi: 

TRENT JONES Allé 3 B 01 , 8581 NIMTOFTE 

2020 Kopi 

SYDDJURS Ejendomsnr.: 31230 

Ml DT-DJ URS 

Ejerlejl. i0vrigt Lejligheds antal: o 
1 H 2007, RAMTEN M0llE NIM Grundareal: o 
1.400.000 Grundvœrdl: 94.500 

Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. 

Vis seneste vurdering 

"Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. 

Samlede fradrag for forbedringer: 

Vis seneste vurdering 

57.800 kr. 
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Afsender: SKAT 

Ejendomsvurdering 
Skibsbyggerivej 5 
9000 Aalborg 

Modtager/ejer 

706 

Eje ndomsvu rderi ng @ 
SKAT 

Henvlsnlngsnummer 

706 031031 

Ejendommens reglsternummer 

706 031230 
Matr. nr. 
RAMTEN M0LLE NIM 
Vurderet areal 

H 2007 1 

Ejendommens bellggenhed 

Trent Jones Allé 3 B 01 
SKATs tlf.nr.: 

72 22 18 18 

Udskrevet 

25/07-2013 
Oplysninger til brug for forsendelsen 

Bunke 36 Vmt A 

Benyttelse 

25 - Andre ejerlejligheder 

Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sâdan: 

Ej endomsver d i 1.400.000 kr Grundv1erdi 
Fradrag for forbedringer 

94.500 kr 
57.800 kr 

Derfor fâr du denne ejendomsvurdering 
Ejendomsvurderingen er SKA Ts sken over bl.a. din ejendorns 
vœrdi og grundvœrdi. Den kan bl.a. have betydníng for, hvor 
meget du skai betale i ejendornsvœrdiskat og ejendomsskat. 
Du kan lœse mere om ejendomsvurderingen pâ skat.dk - 
Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. 

Du fâr denne vurderiog, hvis du bar ejet ejendommen i lebet 
af 2012 - ogsä selvom du ikke leengere ejer ejendommen. 

Er du enig eller uenig? 
Hvís du er enig i vurderingen, skai du íkke gere noget. 

Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skai du skríve, 
hvorfor, du mener, vurderíngen er forkert. Du skai sende klagen 
senest 3 rnâneder fra modtagelsen af denne skrivelse tí! adressen 
everst i dette brev eller elektronísk vía skat.dk/kontakt - £-mail 
ti/ SKAT. 
Hvís vi er eníge i klagen. vil du fâ en ny vurdering. Hvís vi ikke 
er eníge, sender vi klagen videre tí! vurderingsankenrevnet. 

Sadan har vi vurderet ejendommen 
Yi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvœr 
di var den I. oktober 2012. Handelsvœrdien har vi fastsat ud fra: 

Hvad ejendomme i ornrâdet er blevet solgt til, 
Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og 
Boligregister (BBR). 
Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skennet. 
Oplysninger om, hvorvidt en nyopfert ejerbolig er 
fœrdigbygget. 
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Vi har vurderet grunden. som om den var ubebygget, og grund 
vœrdien har vi fastsat pâ baggrund af oplysninger om, hvor stor 
grunden er, og hvad den mâ bruges ti!. 

Hvis der er fejl i oplysningerne 
Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlíg for, at oplys 
níngeme i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne, 
skai du kontakte kommunen. Yurderingen kan vœre pâvirket af 
sœrlige forhold, der kun gœlder for din ejendom. Hvís vi ikke 
allerede har taget hensyn ti! forholdene, skai du kontakte os. 

Er ejendommen rendret siden sidste vurdering? 
Hvis der er sket œndringer pa ejendommen, har vi lavet de ned 
vendíge ornberegninger, som bruges, nâr vi beregner ejendoms 
vœrdiskat og ejendomsskat (grundskyld). 

Mere information 
Du kan se alle vurderinger pa www.vurdering.skat.dk fra den 
l. marts 2013 kl. 7.00. 
Har du spergsmâl til ejendomsvurderingen, kan du ringe pa tele 
fon 72 22 12 40. Telefonen er aben til og med den l. juli 2013. 
Herefter kan du ringe pa telefon 72 22 18 18. 
Regleme om, hvordan man fastsœtter ejendornsvœrdi, grund 
vœrdi og benyttelse, stâr i vurderingslovens § 6,jf. § 9, stk. l, 
§ 13, stk. I, samt § 33, stk. l. For landbrugs- og skovejendomme 
star det i § 14 og 15. 
Regleme om, hvordan ejendommen skai vurderes, hvis der er 
sket œndringer pa den, stâr i vurderingslovens § 33, stk. l 2-18. 
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SPECIFIKATIONER 

Grundvrerdi Belob 

Specifikation af den samlede ejendoms grundv~rdi 
Fordelt pâ 23 ejerlejligheder: 
Enhedsv~rdi 4039 m2 

Fradrag 

Vejareal 
Fordelingstal 27/1000 
Ejerlejlighedens grundv~rdi afrundet 

grundvrerdien for forbedringer 

80 m2 à 

Forbedringer foretaget i 2009 

Bygningsoplysninger 

O kr 
3.500.000 kr 

O kr 

94.500 kr 

Belob 

57.800 kr 

Belob 

Boligareal 
Antal toiletter 

Erhvervsareal 
Antal bad 

71 
1 

o 
1 

Ejendomsvrerdi Belob 

Samlet anslâet ârlig !eje 
90.450 kr 

Korrigeret ejendoms~rdi 
Ejendomsv~rdi afrundet 

X Faktor 
15,8 
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1.429.110 kr 
1.429.110 kr 
1.400.000 kr 



Modtager 

Ekspeditionstid 
Mandag og Tirsdag 10-15, Onsdag lukket 
Torsdag 10-17 og Fredag 10-12 
Telefonnr.: 87535000 
E-mail:syddjurs@syddjurs.dk 

Udskrevet den 

02/03-2023 
Moms-nr: 

29189978 
Oebitomunvner 

xxx xx xxxxxx xx xx 
E¡endommens beliggenhed. 

Trent Jones Allé 3 B 01 
Anvendt skattegrundlag pr· 

2022 (01/10-2022) 
Vurdeíet areal 

Matrikelbelegnelse. 

RAMTEN M0LLE, NIMTOFTE lh EJL. 2007 
Ejendomsv.Brdi 

1.400.000 
Grundvoordi 

94.500 
Skattegrundlag 

36.700 
Fradrag I grundvée<d1 for forbedr'inger 

57.800 
Del af grundv.erdi der beskattes I anden kommune Da,kningsafgoitspliglig va,m 

Fritagelse fo, grundskyk! li kommunen 

Fritagel da!l<ningsafgiftspligtig va,rdi 

Specifikalion 

Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2023 
Heraf moms 

Side 01 af 01 

Bel0b 

KOMMUNE 
Grundskyld 

promille af grundlag 
33,800 : 36700 01/01-31/12 1240,46 

ROTTEBEIŒMPELSE 
JORDSTYRINGSGEBYR 

***BEMA:RK*** 
INDBETALINGSKORT UDSENDES S~RSKILT 
ULTIMO DECEMBER 0G JUNI , HVIS EJENDOM 
MEN IKKE ER TILMELDT BETALINGSSERVICE 

MERVJERDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: 
Afgiften at de enkelte rater kan for momsregistrerede f0rst 
medregnes som indgàende afgift pà faktureringstidspunktet. 
Raie 

01 
02 

Forfaldsdalo 

01/01-2023 
01/07-2023 

Sidsle rettidige indb.dag 

12/01-2023 
12/07-2023 

99,40 
17,30 

!ALT 1357, 16 0,00 

Ratebel0b 
678,58 
678,58 

Fakturadato 
01/01-2023 
01/07-2023 

Moms beleb 

0,00 
0,00 

Sâfremt del forfaldne beleb ikke er belai! senesi sidste rettidige 
índbetalíngsdag, seçes det índdrevet ved udléeg. 

Ved for sen índbetaling páleber renter og evt. gebyr. 

22 

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og rest 
Qéeld for län vil blive videregívet tíl SKAT. 



Vedr. Skyldig ejendomsskat, reno11ation samt omkostninqer til Skat 

Der g0res udtrykkeligt oprnzerksorn pa, at der tages forbehold for opqzrelsen fra 
Kommunen og Skat. 

Det ovenfor oplyste skyldige beleb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanske 
llgt at afstemme, idet Kommunen opqer sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, 
mens en del/naget af kravet kan vœre overgivet Skat til inddrivelse. 
Skyldige belab kan derfor veere medtaget ogsa i Skats opqerelse, 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 lndebzerer, at en auktionskeber 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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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 
Bilag 
Bilag danne! 213 2023 

4 --=- ERHVERVSSTYRELSEN 

Trent Jones Allé 38, 1, 8581 Nimtofte 
Ejendommeos adresse: .... 

Matr.nr . 

.. Trent Jones Allé 38. l. 8S81 ~Mllùfte 

It, Ranl!en M0lle N1mtoft1:, 

Ejendomsnummer: 031230 

Kommune: ·- . . SyddJ•Jr, Kommune 

Ejenejlíghedsnummer:. . 2007 

Ejendomstype:.... . .... E1erte111gt,ed I <f-- 
Ejerforhok:l:.. . . . . . . . .. . . . •. . Prl'1atpersorrer >ci1"í 1nte1-ë,SSeíl1Sl(ab 

Anvendelse:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FE.'f1ei"J!ighed tri eget t,ru¡;; l é-- 
Samlet grundareal:. _ _ .......•.................•...............•......... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 19 n> 

Samlet antal vœrelsef: .................................... 2 

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre 
Matr.nr. 1 h Ramten Melle, Nimtofte 

OBS. Ejendomsdatarapporten understerter pt ikke 
de nye ejendomsvurderinger. Derfor er tekster og 
()(dfOfklaringer i rapporten og dens bilag ikke tilpasset 
de nye vurderinger Erhvervsstyrelsen arbeJder pä at 
udùle en •ntegration, säledes de nye vurderinger bliver 
en del af ejendomsdatarapporten. lndtil dette er afldaret 
kan boligejere hente deres nye vurderinger pä l:ll.1ll£LL 
www vuròerjngsporta!en.dk/ säfremt disse er blevet frig,vet 
af Vurderlngsstyrelsen. La:s mere om processen pä hUl2SiL 
www.vurdst.dk/nyhecter/tre-vígtjge-brevet 

For ejenctomme med de ove ejendomsvurdertnger vil der 
tremgä 'logen vurctering regìstreref i rapportens resumé og 
cten seneste ·gamie· vurderingsmeddele!se Yil tremgä som 
bj1ag. 

2~rt-lD: 
d0dd3cc9-ce3a-4d60-8152-f0d0c63002ce 



g 
EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Trent Jones Allé 38, 1 
8581 Nimtofte 
Bilag daMel 2/3 2023 

Forfalden g~ld til kommunen for ejendommen 
Her fremgär evt. forfalden fortnnsberettiget gœld til kommunen, dvs. gœld der halfter pâ 
ejendommen. og derfor overtages af evt. kober. 
NB: Hvis vurderingse¡endommen har arealer i fiere kommuner. skai der ogsä bestüles 
ejendomsdatarapporter for opkrœvningsejendommene i de andre kommuner. 

Ved JA til forfalden gœld 
Hvis der er reg¡streret fortnnsberettiget forfalden gœld pá ejendomrnen. kan korrmunen have 
pâbegyndt at inddrive gœlden. I den forbindelse kan der pâlobe yder1igere omkostninger 1 

forbindelse med inddnvelsesforretningen. Sterreìsen af disse omkostrnnger er ikke indehok:lt 1 

l:¡endornsdatarapporten. men kan fâs ved henvendelse til kommunen. 

Ved tvangsauktion 
Der tages forbehold for ydertigere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger. der 
tilskrives i kornmunens debitorsystem frem til auktionsdagen (lx ejendomsskat, rykkergebyrer 
mv.) 
Ved tvangsauktion I meste kalenderâr bor rapporten fornys efter nytâr. HV1s fornyelsen lkke 
indeholder gœldsposter fra den nye e¡endomsskattebillet, b0r kommunen konlaktes. 

Vedr. beloo sendt tíl lílddnvelse hos SKAT 
Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostrnnger. der halfter pà e¡endommen. Oplysning 
fâs ved kontakt ti! SKAT lnddrivelse. 

EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvär 
I starten af 1. og 2. halvâr kan det fremgâ at ejendomsdalarapporten, at der torta/den gœld 
pà 8jelldommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredel. 
Probleme! opstâr, hvis forfaldsdatoen ligger F0R sidste rettidige indb.dag. 

Oplysninger vedr. fcxialden gœld til kommunen for ejendommen er indherltet d. 2. marts 
2023 

Er der fortalden greld pâ ejendommen? .. . Ja 
Fortalden greld i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 ,7 I l\f 

Grelden er opgjort pr..... . 03-05·2023 

Den ved rapportbestiffingen oplyste tvangsauktionsdato 03·05·2023 

Er der renter. der er overf011 til ESR og derfor ikke er medtaget I opg0relsen ..... 

G~ldsposter vedrnrende: Renter 
Gaik:I vedr0fende. 

Krav i alt vedr0rende denne gœldstype 

Belob . 

. .. Ne¡ 

.. Rer,rer 

... 2.71 kr 

.. 2.71 kr 

Fortaldsdalo . . 02·02-2023 

Er bel0bet send! lii inddrivelse hos SKAT Ne¡ 

Side 2 af 2 
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EJENDOMS 
DATA 
RAPPORT 

Trent Jones Allé 3B. 1 
8581 Nimtofte 
Bilag óamel 2/3 2023 

Ordforklaring - ejendomsoplysninger 

Forfalden g~ld til kommunen for ejendommen 
"Fortalden g.eld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget greld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der 
oplyses typisk om f0lgende g.eldsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning. rottebekalmpelse, 
renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gœldspost er fortnnsberettiget betyder. at gœlden ha!fter pä 
den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegœld og kan gà videre tit ny ejer. Fortrinsretten 
fremgär af Tinglysningslovens § 4 og en rœkke sektorlove. 
I ejendomsdatarapporten er alene aníert del samlede krav pr. g¡:ek:lspost. I dette bilag kan du se en 
udspecificering af hver gœldspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. 

Side 3 at 2 
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705031230 
LouAdvokater 
0stergrave 4, 3 
8900 Randers C 

Tvangsauktion over ejendommen beliggende Trent Jones Allé 3B, 1, 8581 
Nimtofte - k.nr. 706031230, jeres sagsnr. 99587. 

I forbindelse med tvangsauktion pr. 3. maj 2023 pà ovenna:vnte ejendom kan vi opgere vort 
tilgodehavende ti/ 721,55kr. pr. auktionsdagen. 

13.02.2023 Faktura 2420047 - Oagrenovation l. halvár 2023 
Tilskrevet renter 

kr. 
kr. 

707,50 
14 15 

I alt kr. 721 55 

Vi g0r endvidere oprnœrksorn pá at vort krav vedrerende 2. halvár 2022 er overgivet til 
inddrivelse via Zacher Advokater - vort krav 2.270,44kr. inklusive advokat omkostninger. 

15.08.2022 Faktura 2350171- 2. halvár 2022 kr. 713,31 
Rentenota 152057 kr. 7,13 
Tilskrevne rykkere 153530 og 154857 kr. 200,00 
Advokat omkostninger kr. 400,00 
Fogedgebyr kr. 750 00 

Resta nee overgivet ti/ inddrivelse ved advokat kr. 2.270 44 

Der kan ferst udstedes samtykkeerkla:ring, nár alle restancer er indbetalt til Reno Ojurs 1/5. 

I rnedfer af rmliebeskvttelseslovens \'.) 48 páhviler renovationsgebyrer den, der har tinglyst 
adkomst pá ejendommen og belebene har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige 
skatter og afgifter. 

Belebet kan indbetales til Ojurslands Bank pa reg.nr. 7320 og kontonummer 0002043078. 
tekstfeltet bedes kundenummer noteret. 

Venlig hi/sen 

Karina Helweg Horsdal 
Reno Ojurs 1/5 
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RENO 
DJURS 
RENO O)URS 1/5 
NYMANOSVEJ 11 
8444 BALLE 

TLF.: 87 59 tr 77 

RENOOJURS@RENOOJURS.OK 
WWW RENOOJURS.OK 

14. MARTS 2023 



Totalkredit 

LOU Advokater 
0stergrave 4, 3. 
8900 Randers 

Dato 6. marts 2023 
Deres ref. 99587 
Kunde Lars Cort Maleeva Hansen 
Ejendomsnr. 196682 5 
Beliggenhed Trent Jones Allé 38, l. 

8581 Nimtofte 
0001 h ejl. 2007 Matr.nr. 

Ejerlav Ramten M0lle, Nimtofte 

Auktionsopgerelse pr. 3. maj 2023 

Hermed fremsendes auktionsopqerelse for Ian i ovenstâende ejendom. 

Totalkredits tilgodehavende er f0lgende: 

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

Skyldige beleb i kr. 

196682501 1.230.000,00 932.924,45 110.614,67 

I alt 1.230.000,00 932.924,45 110.614,67 

Specifikation af lanet findes pa efterf01gende side. 

Nar salgsopstilling er udarbejdet, skai kopi fremsendes til Sydbank og Totalkredit. 

Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skai dette meddeles til Sydbank og Totalkredit 

Der beregnes yderligere morarenter pa pt. 10,0000 % p.a. af det forfaldne beleb regnet fra 
forfaldsdagen, hvis det beta les efter 3. maj 2023. Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i 
indeveerende maned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, sa beregnes der morarente fra 
den 11. i indeveerende maned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. 

Der henvises i0vrigt til "Tilleeq til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktíonsopqerelse. 

Venlig hilsen 

Annette Thuskjzer Larsen 

Totalkredit A/S • Kalvebod Brygge 1-3 • 1780 Kabenhavn V• Tif. 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 1/4 
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Auktionsopgerelse pr. 3. maj 2023 pâ lânenr. 196682501 

Specifikation af skyldige beleb pr. 3. maj 2023 

Restqeeld pr. l. aprii 2023 kr. 
Rente (incl. bidrag og KundeKroner) fra l. aprii 2023 - 2. maj 2023 kr. 
Terminsydelse kr. 

Heraf pr. 11. september 2022 kr. 35.385,92 
Heraf pr. 11. december 2022 kr. 35.405,51 
Heraf pr. 11. marts 2023 kr. 35.325,53 

Gebyrer kr. 
Heraf Overdragelse inkasso af 17. november 2022 kr. 100,00 
Heraf Rykker af 30. december 2022 kr. 100,00 
Heraf Rykker af 31. marts 2023 kr. 100,00 

Mora rente pr. 3. maj 2023 kr. 

Totalkredit 

932.924,45 
658,95 

106.116,96 

300,00 

4.197,71 

I alt kr. 1.044.198,07 

Etter auktionen skai felgende betales: 
Terminsydelse kr. 
Morarenter pr. 3. maj 2023 kr. 
Gebyrer kr. 

106.116,96 
4.197,71 
300,00 

I alt kr. 110.614,67 

Specifikation af lânet 

Lantype: Tilpasnlnqslàn 

Hovedstol kr. 
Restqzeld pr. l. aprii 2023 kr. 

Lanet er udbetalt den 5. januar 2011 og udleber den 31. marts 2030. 

1.230.000,00 
932.924,45 

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

Ydelse for perioden l. aprii 2023 til 30. juni 2023: 

Ydelse (excl. bidrag) 2,6943 % af hovedstol kr. 
Heraf rente -0,0369 % af restqeeld kr. -344,62 
- afdrag kr. 33.485,19 

Bidrag 0,2753 % af restçeeld kr. 
KundeKroner kr. 

33.140,57 

2.568,34 
-349,85 

Ialt kr. 35.359,06 

Bemaerkninger 
Specifikationen pa tìlpasnlnçslànet er forelabiq. Endelig specifikation pa tilpasninqslànet fremsendes, 
nar lanet er blevet rentetilpasset pr. l. aprii 2023. 
For ttlpasnlnqslàn skai eventuel indfrielse foretages pa baggrund af obliqationsrestqeelden. 

Totalkredit A/S • Kalvebod Brygge 1-3 • 1780 xebenhevn V• Tif. 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 
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Totalkredit 

Tillaeg til salgsopstillingen vedrerende län i Totalkredit A/S 

Totalkredits Ian forfalder ved ejerskifte. En auktìonskeber kan ikke päreqne gaeldsovertagelse af 
lanene. 

Anseqnìnq om gaeldsovertagelse skai ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter. 
Pa totalkredit.dk er der en oversigt over de pagaeldende pengeinstitutter. 

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

Hvis formâlet er erhvervsmaessig udlejning 
Hvis ejendommen kebes pa tvangsauktionen med erhvervsmaessig udlejning som formal, vil 
gaeldsovertagelse normalt blive afslàet, nar auktionskeber har andre udlejede ejendomm. 

Hvis formâlet er videresalg 
Hvis ejendommen kebes med henblik pa videresalg, er gaeldovertagelse ikke en mulighed. 

Hvis auktlonskeber er et selskab 
Totalkredit yder kun i ganske fa situationer gaeldsovertagelse til selskaber, og i de tllfeelde, vil der 
veere krav om supplerende personlig haeftelse fra selskabets ejer. 

Indfrielse af lânene 
Hvis der ikke bevilges gaeldsovertagelse, vil lânene blive kreevet indfriet efter tvangsauktionen. 

Indfrielse skai ske i overensstemmelse med de vilkar og opsigelsesbestemmelser, der gaelder for 
de enkelte lantyper. For kontantíân, tìlpasnrnqstân og indekslân skai eventuel indfrielse foretages 
pa baggrund af obligationsrestgaelden. Der kan veere saerlige indfrtelsesvllkár for lanene, herunder 
en seerliq indfrielseskurs. 

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

Betaling af eventuelle morarenter 
Uanset tvanqsauktíonsvllkàrenes punkt 6 A.a. skai auktionskeber betale morarenter, der matte 
pal0be ved at restancer mv. betales senere end datoen for f0rste auktion. 

Ret til aendring af bidragssatser 
Totalkredit A/5 forbeholder sig ret til at foretage aendring af bidragssatser pa de Ian, som 
overtages af en auktionskeber. 

Udstedelse af auktlonsskede 
Totalkredit A/5 forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklaering til udstedelse af 
auktionsskede, f0r restancer er betalt, og Totalkredits Ian enten er indfriet, eller gaeldsovertagelse 
er bevilget. 

Totalkredit A/S • Kalvebod Brygge 1-3 • 1780 Kebenhavn V• Tif. 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 3/4 
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Totalkredit 

Bek2empelse af Hvidvask og terrorfinansiering 
Auktionskeber skai i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legitimere sig 
over for Totalkredit A/5. 
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. 

Totalkredit A/S • Kalvebod Brygge 1-3 • 1780 K0benhavn V • Tif. 44 55 54 00 • CVR 21 83 22 78 4/4 
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Hvad kan vi g0re for dig 

Lou Advokater 

Pr. mail til Edith Jensen 
ej@lou.dk 

6. marts 2023 

J.nr. 99587 Auktionsopg0relse ejendommen Trent Jones Alle 38, 1.m 
8581 Nimtofte. tilh0rende Lars Cort Hansen. 

Vi har modtaget jeres brev omkring tvangsauktion over ovennœvnte ejen 
dom den 03.05.2023. 

Sydbank har ingen krav i henhold til ejerpantebrevet pä 900.000 kr. i ejen 
dommen. 

Vi vedlœgger Totalkredits opqerelse til auktion. 

Vi beder jer venligst kontakte os, nár der foreligger tidspunkt for besigtigel 
se af ejendommen. 

Venlig hilsen 

Annette Thuskjœr Larsen 
lnkassokonsulent 
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Sydbank 

Inkasso-privat 

Peberlyk 4 
DK-6200 Aabenraa 

Telefon +45 70 1 O 78 79 
Telefax +45 7 4 37 35 30 

Sydbank AIS 
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa 
sydbank.dk 

annette.larsen@sydbank.dk 
Direkte telefon +45 7 4 37 23 78 

Ref.nr. 5061068 



Administrator îjerlejligbedea (evt, uoverensstemmel.ser bede5 I korrigent) 

Ejcrlejlighedsforcningcn Lûbkcr Lodge \falr nr I h Ramien '.vl;,lle, Nirmofìe 

ejertejtigheds nr 2007 

T rent Joncs Alic 3 B, I sal 

Ejer laß Cort Hansen 

Tingìyst forddin2S!a1 27 1000 Admmistra:i >"l furdd i ng:<1al 
OplJlsoJnger I 
Som led i szlgcrs positive oplysningspligt beder vi, eñer aûale med derme, venìigsi om besvarelse af de nedenfor afkrydsede spe~- 
mâl. 

l. Oplysninger fra selgff/administnter I 
lL_l.1 Bctales fä:llcsudgifter I forbold Ill -X- l.inglyst fordclmgstal __ admìnistrativt forddingstal 

FzUcsudg1fier beiales ..2(_ forud __ bagud med kr. 5 '1 -s: ~g__ pr md_ pr. levar- 
taJ..X 

{; :')(='i FC~ EJv' (:{-ER Er der udgificr der fordclcs ¡>á anden mâde __ NeJ X Ja. Hvis ja. hvilke. 
og,hvordan tfßl~'l-fRLI( L 
Hvilke fzllcsudgiñcr m v opkneves af ejerforeningen. 
Fzllcsudg1ftcr (;. . 'L. t./'(> - Ier pr. md -- pr kvanal -- î''R HAü.1-(i' 
Antenne Ier pr. md. -- pr. lcvar'..al -- 
Vandale Ier pr. md. -- pr kvarul -- 
Vandaflcdning kr. pr. md. -- pr. kvanal -- 
Vanne a/e Ier pr. md. -- pr kvartal -- 
Elfotbrug Ier pr. md. -- pr kvartal -- 
Y dclx pa fzllcs lán kr. pr.md -- pr kvartal -- 

kr. pr. md. -- pr. kvartal -- 
Er der udg,fla der bc¡laks d1~ af ejer __ \icJ X Ja (Kunne f.eks. v:rre vannebldrag) 
Hvis ja, hvilke V P(y...J.A ~ med Ier. pr md -- pr. 

lcvartal -- 
med kr pr md. __ pr. 

kvanal - 

~ l.l ET eJeren i restance til ejcrforeningen __ Ntj X Ja, me<11cr. r..t7. rt(t;, <t pr. ,~ ·;Z_ ~ 

lL_ I.J Siklcerhed !JI ejerforerungen: Skai eksisterende s1Jckcrtic:d forhBJes eller ny oprettcs __ NcJ __ Ja ,...rA:":>IH(4..1::)E':.- 
Hvis ja, fra Ier. mcd kr 1il kr art: 
Skai der udarbejdes dokumenter vedr. ny eller eksisterende sikkerbed __ Ncj -- Ja 
Hvrs Ja. hvilke dokumcn.ter og hvcrn skai udarbejde disse: cvt. gcbyr tíl ejer- 
for hcrfor kr. 

lL_ 1.4 Páhviler der tjc:rforeningens mcdl f~llcsga:ld ( med solidarisk ha:ftelsc) ~ Nej __ Ja, ialtkr pr. 
Hvis ja, hvad udgar lejlighedens andel af ga:lden kr. pr. 

Opkraves der sa:rskill ydelse i forbindelse med ga:ldcn __ Ncj __ Ja, belebet er arrían under pkt, 1 I. 

Kan ga:lden indfrics individuell __ Ncj __ Ja, mcd kr. pr. 
Evt. specielle indfrielsesvilkár; 
Er der laie om tidsbcgra:nset ekstraopkra:vning __ Ncj __ Ja, epherer med sidstc beta- 

ling den 
Har ejerforemngen en kassekredit __ Ncj __ Ja, maks. l:r. 

J.nr. 110-99587 0/EJ 02. marts 2023 
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_X_ l_<i Antenne, type bßE~\;EÍ Hybndnet _ Frellcsantenne __ Andet· ----------------- 
Betates der sa:rsloh for tv-signal Ier _"-cJ _ _Ja Hvis ja. kr, ------ 

pr. àr 
Antcnncforcning _S<J __ Ja 

Hvis ja. er der medlemsphgt: 

pr.md._ pr. kvartal 

__ :,.lcJ _ Ja, evt. overtagelsesgebyr kr -------- 

x___ 1.6 Er der brugsret for ejerlejhgheden rii krelderrum _ 
E vt bc!aling. 

loftrum_ p-plads¥ andct ----------------- 

2L__ 1.1 Er der brugsreurghcëer for ejerlejligheden ul ía:Uesfac,lnetcr, sàsom cyk.cikld., terrerum mv .. _,..Z~"'~è"--":Ï,,_ _ 
_ X_ I .li Er der fa:llcsvaskeri i ejendornmen ___}d_ Scj __ Ja. Hvis ja. hvordan beteles for evt, bcnyUclsc heraf. ----------- 

_X_ 1.9 Fr der afìah arbcjdsforpligtelsc (arbejdsweckends el bgn J 
,ej '>( Ja 

Hvis ja.bvdke: _ 

Andre fomold af bctyd.ning for lœbcr: 

x___ I.IO Vanncíonyiung: ~ Fjemvarme __ Centralvarme med __ gas olic __ fjem-vanne Aodet -------- 

X __ 1.11 ',,t;i der holdes husdyr I ejcrlejligbeden 

Evt •ilk.tr 
Stj - 

x..; 1.12 Hvem er vicevert for ejcndomrncn.__.,6___,,E"--"{..'-"j)=-..c..l _ __../...,.-+.uoA.: ..... LX~:_.,K,...St:--.:..,.,1,'---\,(-'t""t""':_,_i;?"",;£....,.-"-'R~-C-' -'; e~~ 
Trzfîdid: ~_-_, b~---------------Tif.: 38; 9C~(, r«. 

I 2. Reparationer/Forbedrio¡er/_;£Juirln¡er i udflfter 
x___ 2.1 Foreligger der for Dc:m oplysninger om fotvcn1ak ckstraonlinzrc udgi fier for indcvzrcndc ir. som îkkc kan forvcr.tes 

~kkct indenfor ejerforemngens seneste budgtt _ X . e.i Ja, an- 
•liet kr.: Hvorlcdcs forveates &I finansicrct. 

x.___ 2.2 V ed De, om der cr istand.sa:ttelsesarbejdcr eller andet, som i de kommende âr mâ for..i:ntcs at medíere udgjlur, der ikkc 
med rimelighed kan forventes da:kket indenfor ejerforenìngens lebende budget __ 'lcj 

---1-'X~Ja,felgcnde- \'6!îX1c£~LD€b6 Fl..flAI ~f;t;¿T !IF 
fü. O<.: e TT e: ~E T e & v .... "1: ï A( e r é t:;5:i ~,4 

_X __ 2.J E, der udfort brandsikringwi)cJdc pâ bygningcmc __ :-icj __ Ja -"' 
KC!vî¡,t;{ e,1.,r- _ 

Beleb ice. ------ Skai braedsikringsarbejde udferes __ :-lcj __ Ja Hvomär _ 

J. fonlkrln& I 
x..; 3.1 Brandfonilcring 

fuld- og nyvzrdi 
lS.__ J.2 Hus og gnmdejerfonikring. 

Dœkker denne angreb af svarnp og insekt __ Nej 

Police nr.: 

Police nr.: _ 

0vrigdzkning·---------------------------------- 
Er der fotbchold i polleen __ l'itj __ Ja. Hvis ja, hviìke: 

x___ 3.3 Andre forsikringer ..,¿ 
x___ J.4 Har der vaeret konstatcrct angreb af svampe og insektc:r pi cjendommcn L:::_ Nej __ Ja Hvis ja, hvomàr ---------- 

4 . De bedes fremseade lwpi a( I 
x.__ Seneste generalforsamlfagsgodlœndlc rqnskab og budget for ejerfereningen 
K._ Referat af dc seoeste afboldte ordireere og clcsu11ordins:rc gcnci:alforsamlingcr i ejcrforerungcn 
2t._ EJcñoreníngrns vcdlll:gtèf incl. evt, ùlla:g L._ Evt, merg,=rke og -plan { El.OJ 
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X __ Forsikringspobco rJ mcl evt forbehold 
2L_ Evt vedligcholdclsesplan 
__ BBR-cjermeddcldse for hovedejcndommen 
___ Varm.cn_-gnskab for bcvedcjendommen 

__ E,1._ tilstandsrappon for hele cjendornmen 
;i__ E ,1.. nu50<'<k...,, 

5. Supplereade IH.,mœrlmingcr 

Gebyr I underskrlfter 
kr Deres ckspa:lit1onsreb>r i forbindeísc med besvarelsen bedes oplyst her 

Bd>,bct Yol bhve fremsemh ul Dem, nàr besvarelsen cr modtagèl af u,, 

Dato: 

Forespergeren 
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Referat af generalforsamling i Lübker Residents Club 

terdag den 23. aprii 2022 kl. 10:00 i Lodge, Trent Jones Alle 3, 8581 Nimtofte. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse: 
l. Valg af dirigent 
2. Aflceggelse af ärsberetning for det senest forlebne är og forelceggelse til godkendelse af 

ärsregnskab med pätegning af revisor samt foreleeggelse af budget til godkendelse 
3. Valg af med lem mer til bestyrelsen 
4. Valg af suppleanter 
S. Valg af revisor og supp leant for den ne 
a. Bestyrelsen foreslär, at BOO genvcelges som revisor, og at revisionen skai udferes efter 

Erhvervsstyrelsens Erkleerlngsstandard "Udvidet gennemgang". 
6. Eventuelt 

Ad l. Valg af dirigent 
a. En enig generalforsamling godkendte Klaus Skovsen som dirigent. Klaus konstatererede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet indhold til foreningens vedtœgter §9, og da der ikke 
var indsigelser fra de frernrnedte medlemmer, erklzeredes generalforsamlingen for gyldig og 
dermed beslutningsdygtig. 

Ad 2. Afüeggelse af ärsberetning for det senest forlebne är og foreleeggelse til godkendelse af 
ärsregnskab med pätegning af revisor samt forelzeggelse af budget til godkendelse 
a. Formand Niels Opstrup aflagde ärsberetning, herunder om status pá inkassosagen mod G-2019 

samt andre inkassosager, som var blevet afsluttet, under henvisning til ledelsesberetningen i 
den udsendte Ârsrapport 2021. Herudover orienterede Niels om et seneste forseg pâ forlig 
hvor Klaus Skovsen og Thomas Kylling havde deltaget i dia logen med en fremtrcedende 
reprcesentant fra G 2019 gruppen. Der blev pa generalforsamlingen redegjort for forlebet. 
Desvzerre matte det konstateres, at G 2019s krav til forlig ikke var acceptabelt. Man stillede 
blandt andet krav om en vzesentlíg dekort pa udestáende (30%), ingen rentebetaling for sen 
betaling og krav om at brugsretsaftalen vedr. Square skulle ophere i 2038, alle urealistiske krav, 
hvor det ville veere fzellesskabet (foreningens medlemmer) som i givet fald skulle betale for 
opfyldelse af G 2019 medlemmernes krav og pa bekostning af en langsigtet og bzeredvgtig 
lesning. 

Der blev fra forsamlingen forespurgt til selve sagsfortebet, herunder hvad der sker, nár sagen 
vindes til foráret. Niels redegjorde herfor. 

b. Kasserer Bruno Kaid Larsen fremlagde ârsrapport 2021, som var udsendt forud for 
generalforsamlingen. Ârsrapporten blev godkendt uden indsigelser. 

--- -, 
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c. Bruno fremlagde budget 2022, som var udsendt forud for generalforsamlingen. Budgettet, der 
indeholder en kontingentforhejelse pá 10 kr./BBR m2 for bebyggede grunde og 5 
kr./byggeretskvadratmeter for ubebyggede grunde til hhv. 44 kr. og 22 kr. per m2, blev 
godkendt uden indsigelser. 

Ärsrapport og budget uploades pä foreningens hjemmeside. 

Ad 3. Valg af medi em mer til bestyrelsen 
Pä valg var Bruno Kaid Larsen. Bruno blev genvalgt. 

Ad 4. Valg af suppleanter 
Lars Janus Pedersen blev genvalgt som suppleant. 

Ad 5. Valg af revisor og suppleant for denne 
BOO blev genvalgt som revisor og suppleant. 

Det blev ligeledes besluttet, at revisionen udferes efter Erhvervsstyrelsens Erkleeringsstandard 
"Udvidet gennemgang". 

Ad 6. Eventuelt 
Bruno gennemgík bestyrelsens oplzeg til forskennelse af grundejerforeningens arealer i hhv. Nord 
og Syd. Opleegget, der skai besluttes pá en ekstraordinœr generalforsamling, forventeligt til 
afholdelse i juni 2022, udsendes til medlemmerne. 

Oplœgget blev dreftet og blev positivt modtaget. Feed-back fra generalforsamlingen, herunder 
timing for igangseettelse, blev taget til efterretning. 

Endvidere dreftedes start behov for el-lade standere af biler, status pâ opgradering af hoved 
forbindelsesstier, mangi ende vedligeholdelse af ferieboliger, herunder manglende opfyldelse af 
ordensreglementet i relation til orden omkring ferieboliger, individuel parkering ved husene mv. 

Det blev fra fiere af de frernrnedte med lem mer berneerket, der opleves en positiv stemning pâ 
Lübker Golf Resort trods de mange negative og edeleeggende pävirkninger fra G 2019 gruppen. 

lkke yderligere til dreftelse under eventuelt. 

Dirigenten afsluttede rnedet og takkede for god ro og orden. 

Nimtofte, den 23. aprii 2022 

us Skovsen 

2 
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Referat af generalforsamling i Lübker Residents Club 

Fredag den 29. juli 2022 kl. 17:00 i Lodge, Trent Jones Alle 3, 8581 Nimtofte. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse: 
l. Valg af dirigent 
2. Debat og beslutning vedr. forskennelse i h.t. udsendt beslutningsoptzeg+ behandling af punkt 

SC, SD, SE og SF. 

Punkt SA og SB i beslutningsoplzegget behandles pá generalforsamlingen i hhv. 
Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord og Grundejerforeningen Lübker Golf Resort 
Syd. 

Ad l. Valg af dirigent 
En enig generalforsamling godkendte Klaus Skovsen som dirigent. Klaus konstatererede, at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet indhold til foreningens vedtœgter §9, og da der ikke var 
indsigelser fra de fremmedte medlemmer, erkleeredes generalforsamlingen for gyldig og dermed 
beslutningsdygtig. Klaus forespurgte om der var indvendinger mod, at generalforsamlingen ville 
blive afholdt sammen med generalforsamling i hhv. Grundejerforeningen Lübker Golf Rest Nord og 
Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Syd. Der var ingen indvendinger herimod. 

Ad 2. Debat og beslutning vedr. forskennelse i h.t. udsendt beslutnlngsoplseg 
Formand Niels Opstrup indledte generalforsamlingen med en kort opsummering af forlebet 
omkring forskennelse og henviste til beslutningsoplzegget (vedhzeftes referatet), som var udsendt 
til medlemmerne forud for generalforsamlingen og henviste blandt andet til at forskennelsen i hhv. 
Nord og Syd skulle begrundes i deis at det visuelle udtryk at foreningens arealer isœr i Nord virker 
rodet og uskent og deis at sikre, at foreningens ordensreglement vedr. parkering blev overholdt, 
nemlig at der ikke má parkeres pa grzesarealet ved boligerne, hvilket mange af boligejerne, deres 

· gœster og lejere desveerre ikke overholder. 

Carl Aage Nielsen redegjorde kort for etablering af ladestandere hhv. ved Lodge og Square, som 
etableres i lebet af august mäned. Herudover orienterede Carl Aage om asfaltering af 
hovedfzerdselsstlerne i resortet, hvor man havde ventet pa tilladelse fra Syddjurs Kommune. Denne 
tilladelse er nu givet og arbejdet igangsasttes snarest muligt. Der var spergsmâl fra 
generalforsamlingen, hvorfor visse forbindelsestier ikke planlzegges asfalteret. Hertil var svaret at 
det kun var hovedfcerdselsstierne, som mä asfalteres. Der er undersegt alternative muligheder for 
en bzeredvgtig belœgning pa stieme mellem golfhullerne, men grundet ekonomi vil det ferst blive 
muligt pa sigt. 

Thomas Kylling, formand for golfklubben, gav en kort redegerelse for G 2019 medlemmers chikane 
mod golfklubben. Et medi em af G 2019 gruppen havde sa led es rettet henvendelse til DGU med kritik 
af bestemmelserne vedr. forhejet medlemskontingent og forhejet greenfee for hus- og grundejere, 
der ikke er tilsluttet resortaftalen, hvor de nuveerende bestemmelser er godkendt af hhv. DGU og 
DIF. Udfaldet af henvendelsen afventes. 

------i 
'. 1 L______ -- ·-- - 

38 



Der var ligeledes fra G 2019 rettet kritik ved henvendelse til en af golfklubbens samarbejdspartner, 
som anviser mange greenfee gaester fra de nordiske lande. Vores samarbejdspartner ensker ikke at 
indgâ i debatten, men er glade for samarbejdet med golfklubben. 

Kasserer Bruno Kold Larsen redegjorde for beslutningsoplaegget, herunder forslaget om opkraevning 
af 1.000 kr./m2 for brugsretten for en fast etableret parkeringsplads ved ferieboligerne. 
Begrundelsen for at fastsaette en m2 pris var, at det var tílsvarende hvad boligejere var blevet 
opkraevet ved brugsret til de etablerede vognly og at hvis det var gratis, ville alle have en 
parkeringsplads etableret ved sin bolig, hvilket ikke ville vœre muligt og/eller hensigtsmaessigt. 
Ligeledes gjorde Bruno opmaerksom pâ at beslutningsoplaeggets punkt Sd, Se og Sf alene er 
vejledende forespergsel til medlemmerne. Säledes tager bestyrelsen beslutning om tilladelse til 
opferelse af depot-/buggrum og fast parkeringsplads fra sag til sag og er säledes ikke bundet af 
afstemningsresultatet. 

Der var fra generalforsamlingen meninger bade for og i mod opkraevning af beta ling for brugsretten 
til en fast parkeringsplads, ligesom der blev opfordret fra enkelte medlemmer, at tillade parkering 
pâ graesarealerne ved aendring af ordensreglementet. Ligeledes opfordredes bestyrelsen til at 
zendre beslutningsforslaget SC, säledes at forholdet omkring etablering af fast parkeringsplads 
udelades fra forslaget. 

Dirigenten oplyste, at der ikke kunne aendres pá beslutningsforslaget, men at betaling for 
brugsretten til en fast parkeringsplads kunne tages op pá en efterfelgende generalforsamling, 
herunder ligeledes en eventuel aendring af ordensreglementet vedrerende parkering pà 
graesarealerne. 

Carl Aage Nielsen oplyste, at han pâ vegne af resortets ejendomme og grunde ville undlade at 
stemme, sâledes at beslutning ville blive overladt fuldt ud til de private bolig- og grundejere. 
Herefter blev beslutningsforslagene i h.t. beslutningsoplaegget sendt til skriftlig afstemning og 
afstemningsresultatet blev felgende: 

• Punkt SA og SB i det udsendte beslutningsopleeg blev handlet pá den ekstraordinœre 
generalforsamling i hhv. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord og 
Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Syd. 

• Punkt SC i beslutningsoplaegget - forhejelse af LRC's vedligeholdelsesbudget for 2022 
med 275 tkr. til yderligere vedligeholdelse i efterâret 2022 i hhv. Nord og Syd samt 
tilladelse til etablering af fast p-plads ved feriebolig i henhold til de anferte betingelser. 
Som konsekvens af sidstnaevnte aendres ordensreglementets pun kt vedr. parkering. 

JA: 
NEJ: 
BLANK: 

6.535 
1.473 
592 

Forslaget säledes vedtaget. 

- -21 
~ 
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• Punkt SD -vejledning for bestyrelsen: Skai bestyrelsen give samtykke til, at der generelt 
kan opferes buggy/depot rum ved ferieboligerne ud fra en af foreningen udarbejdet 
byggemanual og forudsat at tilbygningerne ikke er til gene for nzerrneste naboer, og 
ligeledes forudsat at der foreligger samtykke fra Syddjurs Kommune, hvis det kreeves: 

JA: 
NEJ: 
BLANK: 

7.991 
249 
360 

• Punkt SE - vejledning for bestyrelsen: Skai der forseges etableret opfersel af 
buggy/depotrum i klynge (frellesl0sning) pá egnede steder i hhv. Nord og Syd: 

JA: 
NEJ: 
BLANK: 

2.545 
5.450 
605 

• Punkt SF - vejledning for bestyrelsen: Skai bestyrelsen anmode husejere om at fjerne 
ulovligt opferte tilbygninger, hvor der ikke kan gives samtykke: 

JA: 
NEJ: 
BLANK: 

2.888 
5.442 
270 

Dirigenten afsluttede rnedet og takkede for god ro og orden. 

Nimtofte, den 29. julí 2022 

Dirigent Klaus Skovsen 

__ r -~--- ---- --- -------------- ------- ---- 
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Forskfnnelse af LRC's arealer 
Beslutningsopla!g til ekstraordìneer generalforsamling den 29. juli 2022 i 

Lübker Residents Club, 
Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord 
Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Syd 

lndledning 

Det er nu 14 ár siden, at Lübker Golf Resort og grundejerforeningens arealer blev anlagt og 
vedligeholdelse har bestäet i släning af grées samt beskeering af buske og trœer langs kereveje og 
stier. He ru dover har boligejere pá e get initiativ be lagt stier, parkeringspladser, omräder i og omkring 
vognly med granitkzerv, og i enkelte tilfeelde med anden belzegning. I Nord (Delomräde VI) er der pä 
mange stier og p-arealer fortseet den oprindelige grus-belœgnmg. I Syd {Delomräde V - ikke M2) er 
stier, parkeringspladser mv. belagt med granitskœrv. Omrädet i Nord forekommer "rodet" og 
uensartet og bidrager ikke til opretholdelse eller foregelse af feriebolígemes vzerdi. 

Udover et manglende "fcellesudtryk'' pä stier, veje og p-arealer i Nord er der store udfordringer med 
at boligejere og deres geester parkerer pä greesset ved ferieboligerne stik imod ordensreglementet. 

Der er et stigende behov for el-opladning af biler samt opbevaring af boligejeres egne buggys mv. 
Det er langt fra alle, der har brugsret til de opferte vognly, og i specielt Nord er det ikke muligt at 
opfere fiere vognly pá grund af manglende arealer. 

Bestyrelsen ensker med dette beslutningsoplœg at lese folgende problemstillinger: 

> Genere! forskennelse - ensartet udtryk, manglende feelles p-arealer i Nord samt mulighed 
for parkering ved ferieboligerne. 

> Opladning af el-biler 
> Depotrum til opbevaring af golfbuggy og anden opbevaring 

Punkt 1- Generel forsk@nnelse mv. 

Der skelnes mellem forskennelse i Nord (Delomräde VI) og Syd (Delomráde V). Der er ikke planlagt 
forskennelse af M2 omrädet, a realer ved Lodge, Robert Trent Jones Terrace omrädet samt omräder 
ved Hejgárden. Herudover er der ikke planlagt forskennelse i og omkring Square, Mogenstrup 
Skovgárd og Square Appartment grunden. 

Bestyrelsen foreslär felgende: 

Forsk0nnelse i Nord: 

a) Der leegges granitskeerv pá samtlige grusbelagte stier, sekundœre kereveje, fcelles p-pladser, 
i og omkring vognly og ved molok. Allerede belagte arealer med granltskzerv bibeholdes evt. 
med supplering. 

b) Sekundeere kereveje, der ikke er godkendte nedleegges og tilsäs med grzes. 
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e) Der eta ble res beplantning bestäende af tzet lavtvoksende buske (kombination af potenti lia, 
spireea og klokkeblomst) omkring f;;elles p-arealer og molok. 

d) Der etableres en kombination af kampesten og beplantning pä begge sider af asfaltvejen ved 
ferieboliger/grunde, dog ikke ved ferieboligerne Lübker Alle nr. 125 - 133a. Udover 
forskennelse er formälet med ferneevnte at forhindre parkering pâ greesarealer, medmindre 
der er etableret fast p-plads, [f. punkte nedenfor. 

e) Boligejere kan ansage om etablering af en fast p-plads ved deres feriebolig under felgende 
forudseetninger: (i) p-pladsen mä ikke veere til gene for naboer og grzessláníng: (ii) for 
brugsretten af area let beta les et engangsbeleb pâ 1.000 kr./m2; (íii) p-pladsen skai belœgges 
med granitskeerver med underliggende ukrudtsdug og der skai etableres beplantning - beg 
eller anden beplantning - der omkredser mindst to af siderne; og (iv) etablering og 
vedligeholdelse af p-pladsen er boligejerens ansvar og omkostning. Etablering af fast p-plads 
ved ferieboligen kreever bestyrelsens samtykke. 

f) Der etableres yderligere feelles p-pladser, hvor der mulighed herfor. 

Forskc&nnelse i Syd: 

a) Der etableres beplantning bestäende af tzet lavtvoksende buske (kornbination af potentilla, 
spiraea og klokkeblornst) omkring fzelles p-arealer. 

b) De fleste stier, kereveje, feelles p-arealer er allerede i dag er betagt med granitskeerver. 
Supplering foretages i nedvendigt omfang. 

e) Boligejere kan ansage om etablering af en fast p-plads ved deres feriebolig under folgende 
forudseetninger: (i) p-pladsen mä ikke veere tíl gene for naboer og grœssláning': (ii) for 
brugsretten af arealet beta les et engangsbeleb pa 1.000 kr./m2; {iii) p-pladsen skai beleegges 
med granitskœrver med underliggende ukrudtsdug og der skai etableres beplantning - beg 
eller anden beplantning - der ornkredser mindst to af siderne; og (iv) etablering og 
vedligeholdelse af p-pladsen er boligejerens ansvar og omkostning. Etablering af fast p-plads 
ved ferieboligen krzever bestyrelsens sarntykke. 

{Z)konomi: 

Det er bestyrelsens opleeg, at omkostningen til forskennelse af arealer i Nord betales af bolig- og 
grundejere i Nord og forskennelse i Syd betales af bolig/-grundejere i Syd. 

Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud pâ opgaverne og nedennzevnte ekonomi er baseret pá det 
dyreste af tilbuddene. Det skai ligeledes berneerkes, at tilbuddene er indhentet i 2021 og sâledes er 
der ikke taget hejde for evt. prisstigninger. Det er dog bestyrelsens forventning, at der kan 
forhandles en endelig pris pá plads, der ikke overstíger nedenneevnte priser, nâr beslutning 
forelígger. 

Nord: 

Tilbudspris ca. 820 tkr. 

Omkostningen, der beta les af bolig-/grundejere i Nord, fardeles i henhold tíl LRCs vedtœgter og 
er beregnet til: 

1 Der kan veere omräder, f.eks. i Nord hvor ferieboligerne ligger sä teet, at der ikke kan etableres en p-plads ved 
ferieboligen 



__J 

NORD: enheds- 
~ pris !.Ah 

pris per bolig 140 105,72 14.801 
pris per bolig 110 105,72 11.629 
pris per bolig 71 105,72 7.506 
pris per botig 59 105,72 6.238 
pris per gruncl 140 52,86 7.401 
pris per grund 115 52,86 6.079 

Syd: 

Der ikke indhentet tilbud pá forskennelse i syd, men ud fra tilbuddene i Nord kan den samlede 
omkostning beregnes til 178 tkr. 

Omkostningen, der betales af bolig-/grundejere i Syd, fordeles i henhold tif LRCs vedtzegter og 
er beregnet til: 

SYD: 
enheds- 

fil!: pris u!! 
pris per bolig 140 20,71 2.899 
pris per bolig 110 20,71 2.278 
pris per bolig 71 20,71 1.470 
pris per bolig 59 20,71 1.222 
pris per grund 140 10,35 1.450 
pris per grund 115 10,35 1.191 

Belebet per bolig/grund opkreeves i en rate i oktober 2022. 

Bolig- og grundejere i omräder, hvor ikke foretages forskennelse, herunder omräder i og omkring 
Square, Mogenstrup Skovgaard og Square Appartment Grunden, medvirker ikke til betaling af 
ovenncevnte omkostninger i hhv. Nord og Syd. 

Punkt 2 - Alternativt forslag 

Godkendelse af ovenncevnte forslag til forskennelse er i hen hold til §9 i LRCs vedtcegter og i henhold 
til §10 i hhv. Nord og Syds vedtzegter. I det omfang, at der ikke kan opnás et kvalificeret flertal, 
herunder at 2/3 af de fremrnedte stemmer for forslaget, foreslär bestyrelsen folgende: 

LRC's vedligeholdelsesbudget for 2022 forhejes med 275 tkr. og der udferes folgende yderligere 
vedligeholdelse i efteräret 2022 i Nord og Syd: 

a) Der lasgges granitskeerv med underlag pá i dag grusbelagte stier, sekundeere kereveje, fcelles 
p-pladser, i og omkring vognly og ved molok i Nord. Der suppleres op med granitskeerv pâ 
arealer, som i dag er belagt med granitskœrv. 

b) Der placeres kampesten pá forskellige placeringer i Nord, deis for at forskenne og deis for at 
signalere, at der ikke mä keres/parkeres pá greesset. Det er her forudsat, at der ikke skai 
indkebes kampesten til formälet. 
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e) Boligejere kan ansege om etablering af en fast p-plads ved deres feriebolig under folgende 
forudsaetninger: (i) p-pladsen ma ikke veere til gene for naboer og grœsslâning-: (ii) for 
brugsretten betales et engangsbeleb pa 1.000 kr./m2; (iii) p-pladsen skai beleegges med 
granìtskeerver med underliggende ukrudtsdug og der skai etableres beplantning med beg 
eller anden beplantning, der omkredser mindst to af siderne; og (iv) etablering og 
vedligeholdelse af p-pladsen er boligejerens ansvar og omkostning. Etablering af fast p-plads 
ved ferieboligen krzever bestyrelsens samtykke. 

Forhejelsen af vedligeholdelsesbudgettet for 2022 kreever en ekstraordineer kontingentforhejelse 
for samtlige medlemmer pa 10 kr./BBR m2 for bebyggede grunde og 5 kr./byggeretskvadratmeter 
for ubebyggede grunde. Den ekstraordineere kontingentforhejelse opkrzeves per l. oktober 2022. 

Beslutning om ovennaevnte forslag kreever, at et flertal af de frernrnedte stemmer for forslaget. 

Punkt 3 - Opladning af elbiler 

lndledningsvist skai nzevnes, at der etableres ladestandere ved hhv. Square p-areal og Lodge p-areal 
i lebet af sommeren 2022. Venligst bemeerk, at LRC ikke medvlrker/ekonomisk bidrager til 
opseetning af f0rnaevnte ladestandere. 

Boligejere har indtil dato lest udfordringen med el-opladning ved etablering af egen ladestation ved 
ferieboligen. 

Det er bestyrelsens beslutning, at der gives tílladelse til, at boligejere kan bibeholde allerede 
etablerede ladestationer ved egen feríebolig forudsat, at der etableres en fast p-plads ved boligen i 
h.t. forslaget under punkt 1 hhv. punkt 2 ovenfor. 

Boligejere kan ansage om etablering af nye ladestationer ved deres ferieboliger forudsat (i) at der 
etableres fast p-plads ved ferieboligen i h.t. forslaget under punkt 1 hhv. punkt 2 ovenfor; og {ii) at 
nye ladestationer etableres under en fëellesordning i resortet, blandt andet grundet i at der kreeves 
tilkeb af yderligere ampere tit ornrâdet. 

Punkt 4 - Depotrum til opbevaring af golfbuggy og anden opbevaring 

Som det frerngár af vedtœgterne for LRC mä boligejere ikke opfere tilbygnínger, carporte, vognly, 
terrasser o.lign. eller eendre herpâ uden bestyrelsens samtykke. Sâledes skai der anseges om 
tilladelse, hvis man ensker at etablere f.eks. eget buggy-/depotrum. 

Bestyrelsen anerkender, at der behov for buggy/depotrum, men har índtil dato arbejdet for 
etablering af buggy/depotrum i klynge pa egnede steder i hhv. Nord og Syd. I den forbindelse 
udsendte bestyrelsen i 2021 en forespergsel til boligejerne om behovet for buggy-/depotrum i en 
feelleslesning. Pa davœrende tidspunkt var der kun fá boligejere, som udtrykte behov for 
buggy/depotrum. 

Bestyrelsen har indtil dato i enkelte tilfzelde givet tilladelse til, at der kan opferes buggy-/depotrum 
i tilknytning til ferieboligen i det omfang at det ikke rnisklœder ferieboligen eller er til gene for 
na boer. 

Det skai pápeges, at nogle boligejere gennem tiderne har etableret opbevaringsrum i tilknytning til 
ferieboligen uden samtykke fra foreningen. I enkelte tilfœlde har bestyrelsen pa efterbevilling 
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godkendt disse tilbygninger. Boligejere frarâdes at tage sagen i egen hând og dermed ignorere 
foreningens vedtcegter. 

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at tage stilling til de fremtidige retningslinjer for 
etablering af buggy- og depotrum og der henvises til punkt 5 nedenfor. 

Punkt 5 - Samlet beslutningsopl~g 

Under henvisning til opleegget under hhv. punkt 1 og punkt 2 ovenfor anmodes 
generalforsamlingerne om folgende: 

a) Godkendelse af forskennelse i Nord, herunder fordeling af omkostninger samt tilladelse 
til etablering af fast p-plads ved feriebolig i henhold til de under punkt 1 anferte 
betingelser. Som konsekvens af sidstncevnte cendres ordensreglementets punkt vedr. 
parkering. 

b) Godkendelse af forskennelse i Syd, herunder fordeling af omkostninger samt tilladelse til 
etablering af fast p-plads ved feriebolig i henhold tilde under punkt 1 anferte betingelser. 
Som konsekvens af sidstncevnte cendres ordensreglementets punkt vedr. parkering. 

e) Hvis ovenncevnte forslag under 5.a og 5.b ikke kan opnâ kvalificeret flertal i h.t. §9 i LRCs 
vedtzegter, hhv. §10 i Nord og Syds vedtzegter, foreslâr bestyrelsen, at LRCs 
vedligeholdelsesbudget for 2022 forhejes med 275 t.kr. Forhejelsen af 
vedligeholdelsesbudgettet for 2022 betyder en ekstraordineer kontingentíorhejelse pâ 
10 kr./BBR m2 for bebyggede grunde og 5 kr./byggeretskvadratmeter for ubebyggede 
grunde for alle medlemmer. Den ekstraordincere kontingentforhejelse opkreeves per l. 
oktober 2022. Samtidigt foresläs, at der gives tílladelse til etablering af fast p-plads ved 
feriebolig i henhold til de under punkt 2 anferte betingelser. Som konsekvens af 
sidstncevnte eendres ordensreglementets punkt vedr. parkering. 

Under henvisning til opleegget under punkt 4 anmodes generalforsamlingen at tage stilling til 
telgende som vejledning for bestyrelsen: 

d) Skai der arbejdes videre med etablering af buggy-/depotrum i klynge [fzelleslesning] pá 
egnede steder i hhv. Nord og Syd; eller 

e) skai bestyrelsen give samtykke til, at der generelt kan opferes buggy/depot rum ved 
ferieboligerne ud fra en af foreningen udarbejdet byggemanual og forudsat at 
tilbygningerne ikke er til gene for ncermeste naboer, og ligeledes forudsat at der 
foreligger samtykke fra Syddjurs Kommune, hvis det krzeves. 

f) Skai bestyrelsen anmode boligejere om at fjerne ulovligt opferte tilbygninger, hvor der 
ikke kan gives samtykke. 

Nimtofte, den 7. juli 2022 

Bestyrelsen i Lübker Residents Club 
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Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Lodge den 23. aprii 2022 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Afüeggelse af ârsberetning for det senest forlebne ár og foreleeggelse til godkendelse af 

ársregnskab med pâtegning af revisor samt foreleeggelse af budget til godkendelse 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
S. Valg af revisor 

a) Bestyrelsen foreslâr, at BDO genveelges som revisor, og at revisionen skai udferes efter 
Erhvervsstyrelsen Erklœringsstandard "Udvidet gennemgang''. 

6. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Klaus Skovsen blev foreslâet og enstemmigt valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig if01ge 
vedteegterne. Der var ingen indsigelser mod dette. 

Ad 2. Afléeggelse aj ârsberetning for det senest forlebne âr og forelaeggelse tit godkendelse af 
ärsregnskab med pätegning af revisor samt forelaeggelse af budget tit godkendelse 

Formanden aflagde beretning for áret, he runder information om at Resortet har kebt 13 ud af de 22 
lejligheder. Vedligeholdelsesplanen er ikke igangsat i 2021, men der ìeegges op til at 2021 og 2022 
opgaverne fra vedligeholdelsesplanen gennernferes i 2022. 

Regnskabet for 2021 og budget for 2022 blev gennemgâet, herunder fastholdelse af kontingentfcrhejelse 
vedr. vedligeholdelsesplanen 

Dirigenten spurgte herefter, om der var bemeerkninger til beretning, regnskab og budget. 

ldet det ikke var tilfeeldet blev sâvel beretning, regnskab, budget, he runder kontingent, godkendt 
enstemmigt af generalforsamlingen. 

Ad 3. Valg af medlemmer ti/ bestyre/sen 

I og med at Lars Janus Pedersen og Jesper Klausen begge har solgt deres lejligheder harde begge valgt at 
treede ud af bestyrelsen. 

Niels Sveigaard meldte sig som kandidat til bestyrelsen, og det samme havde Thomas Kylling gjort forud for 
generalforsamlingen 

Generalforsamlingen besluttede ved enstemmighed at veelge Niels Sveigaard og Thomas Kylling til 
bestyrelsen. 
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Ad 4. Valg a/ suppleanter 

Henrik Mortensen er forsat suppleant. 

Ad 5. Valga/ revisor og suppleant for denne, herunder punktet: Bestyrelsen foreslär, at BOO genveelges 
som revisor, og at revisionen skai udferes efter Erhvervsstyrelsen Erklêieringsstandard "Udvidet 
gennemgang". 

BDO blev genvalgt. Der er íkke valgt suppleant. 

Generalforsamlíngen besluttede ved enstemmighed at godkende Erhvervsstyrelsens Erkleeringsstandard 
"Udvídet gennemgang" ved fremtidig udarbejdelse af ârsrapport. 

Ad 6. Eventuelt 

lntet at behandle. 

Dirigent 
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29097-001 MA/HLR 

VEDT.EGTER 

for 

GrundeJerforeningen 
Lübker Residents Club 

INDLEPNING 
§ 1 

Na!rvzrende vedtzgter er gaeldende for samtlige ejendomme indenfor det omrâde, som er defineret 
som Lübker Golf Resort, herunder med udnyttede og/eller uudnynede byggeretter, sävel til bolig som 
til erhvervsformâl, samt fremtidige udvidelser heraf, omfattet af nuvœrende lokalplan nr. 302 samt 
eventuelle nye lokalplaner for omrádet og/eller resorter som helhed. 

Lokalplan 302 opdeler omrâdet i en rzkke delomräder, nemlig 

- Delomrâde I 
- Delomräde li 
- Delomräde lii 
- Delomrâde IV 
- Oelomräde V 
- Delomráde VI 
- Delomräde VII 
- Delomrâde VIII 
- Delomrâde IX 

Klubhus, ferielejligheder i Lübker Lodge og hotelgrund 
Wellnesscenter, markedsplads og I\Aogenstrup Skovgaard 
Udslagssted og Driving Range 
Greenkeepergârd 
Ferlebollger VIiiage Syd 
Ferieboliger Village Nord 
Feriebofiger Hr,jgaard Cottage 
Ferleboliger Trent Jones Terrace 
Golfbane, natur- og skovarealer 

Inden for ovcnstâende delomrâder er og/eller kan blive etableret sokkelgrunde / feriehuse, ferie- og 
erhvcrvslejfigheder, hotelier samt anden erhvervsmïl!sslg bebyggelse, anlzg og faciliteter. 

NAYN, HJEMST£Q QC FQRMk 
§2 

Foreningens navn er "Grundejerforeningen lübker Residents Club" (herefter benzevnt Grundejerfor 
eningen). 
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Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

Forenlngens formal er at varetage medlemmernes f.elles anllggender som grundejere i omrädet. 

Der er pligt til medlemskab for samtlige grundejere samt ejerlejlighedsejerne. 

Medlemskab og ejendomsret tll det ejede skai stedse v.ere sammenherende. Udlejes en ejendom eller 
en ubebygget grund tilharer medlemsskab og de hertil herende rettlgheder og forpligtelser fortsat 
grundejeren. 

Sâfrernt ejerskab besiddes af fiere personer udever disse i forening de en eneejer tilkommende og 
pâhvìlende rettigheder og forpligtelser. 

En grundejers medlemskab og forpligtelser opherer farse endeligt, när en ny ejer er indträdt i forenin 
gen som medlem samt eventuelle restancer er becalt. Udtrzdelse af Grundejerforeningen sker uden 
krav pä refusion fra foreningen af kontingent eller udbetalfng af andel i foreningens formue. 

Bade den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde et eventuelt ejerskifte til Crundejerfor 
enlngen ved dennes administrator og i forbindelse hermed oplyse Grundejerforenlngen om den nye 
ejers navn, stilling bopzel og ejendommens nummer og adresse. 

Foreningen skai, bortset fra en rimelig driftskapltal lkke oparbejde nagen formue, men i ekonornisk 
henseende alene hos medlemmerne opkreeve de fornadne bldrag, der kr¡eves til at bestride rorentn 
gens udgifter. 

Der kan dog etableres en opsparing til brug for fremtldig vedligehold. 

GENERELLE BESTEMMElSER 
§3 

Alle udgifter i Grundejerforeningen fardeles efter fordelingscal. 

Fordelingstal for ubebyggede grundarealer, sävel udstykkede som ej udstvkkede, fastseettes som det tll 
medlemmets ejendom tilharende antal byggeretskvadratmeter. 

Fordelingstal for bebyggede grundarealer fastseettes til det til medlemmet herende antat byggerets 
kvadratmeter gange 2. 

Byggeretter tinglyses pâ det enkelte medlems ejendom/ejendomme. 

Ved beslutninger pä generalforsamlingen har det enkelte medlem én stemme per byggeretskvadratme 
ter, som tilherer ejendommen. 
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Den i resorter til enhver tíd vaerende ejer af udviklingsrettlghederne (Udvikler) besidder samtlige ikke 
solgte byggeretter, sävel udstykkede som ej udstykkede grunde med tllh0rende byggerener lf0lge 
g;eldende lokalplan. Enhver fremtidíg udvídelse af resortets byggeretter skai tilgá Udvikler, sâvel inden 
for de nu kendte omrâder men ligeledes ogsá ved eventuelle senere geograflske udvldelser af Resortet. 
Udvíkler har eksklusiv ret til at udnytte disse byggeretter, herunder opfere feriehuse, ferle- eller er 
hvervslejligheder, hotelier samt eventuel anden bebyggelse indenfor omrädet omfattet af nél!rv;erende 
vedtél!gt. 

Denne ret til at udvikle ejendomme i resortet er tidsubestemt og Udvikler harret til at opfere feriehuse, 
ferie- eller erhvervslejligheder, hotelier samt eventuel anden bebyggelse og udstykke sokkelgrunde sä 
laenge der fortsat bestâr en byggeret i henhold rii den overordnede bebyggelsesplan for det for nél!rVél! 
rende vedtaegter gaeldende omrâde, jf, senest vedtagne lokalplan nr. 302. 

Udvikler er til enhver tíd berettiget til at udnytte sine byggeretter i henhold til gaeldende bebyggelses 
planer for omrädet omfattet af lokalplan nr. 302 samt eventuelle fremtldlge .:endrlnger heri, herunder 
via nye lokalplaner for omrâdet. 

Udvikler kan overdrage ovenneevnte rettlgheder heir eller delvlst til tredjemand, som herefter indtrzder 
i Udviklers rettigheder og forpligtelser i medfar af n.ervél!rende vedtaegt over for de GJvrige medlemmer 
og Grundejerforeníngen. 

Medlemmer af Grundejerforeningen skai respektere den ovenfor n.evnte bygge- og udvildingsret og er 
forpligtet til ved underskrift af dokumenter. ved afstemnlnger pâ generalforsamlinger, som medlem af 
bestvrelsen af Grundejerforeníngen m.v., at medvirke rii, at Udvlkler kan udbygge omrädet I overens 
stemmelse med det ovenfor anferte samt den for omrâdet til enhver tid gél!ldende lokalplan. 

Grundejerforeningen er blevet tílskedet fil!llesarealer, veje, stier samt faelles anlél!g af en enhver art 
taenkes kan, pä de fuldt udstykkede omräder med sokkelgrunde tll feriebolíger. Grundejerforeningen 
vil desuden, i det omfang og senest nâr sädanne yderligere omráder er fuldt udstykket, lebende blive 
tilskedet de tilsvarende f;ellesarealer, veje stier og f¡efles anl;eg derfra. 

H,EFTELSER OVERFOR JREQJEMANP 
§4 

Foreningens medlemmer haefter, med nedennaevnte undtagelse, ikke overfor tredjemand for forenin 
gens gaeld. 

Medlemmerne haefter pro rata over for den tíl enhver tid v.erende ejer af oplevelsescentret Lübker 
Square for forpligtelser i henhold tif de indgäede brugsretsaftaler. 
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-------- ------- 

H.eftelsen kan dog alene maksimalt geres gzldende i forhold til hvert enkelt medlem med det beleb 
som Grundejerforenlngen er forpligtet til at betale pr. medlem i henhold til aftale om brugsret, jf. i 
evrlqt nedenfor § 8. 

F.ELLESUDÇtFTER oc ANDRE SIORAC 
§5 

Bestyrelsen udarbejder hvert âr el ârsregnskab samt et budget, der skai give daeknlng for Grundejer 
foreningens driftsudgifter. Savel regnskab som budget udsendes til medlemmerne sammen med ind 
kaldelse tilden ordinaere generalforsamling. 

Udgifterne fardeles ligeligt mellem medlemmerne i forhold til fordelingstal, Jf. ovenfor under § 3. 

Ethvert medlem er pligtig til at betale det oâ den ârllge generalforsamling tasrsane a conto beleb til 
dzknlng af udglfterne. 

Bel"bet opkreeves den f"rsle hverdag i hver mâned forud for den opkraevningsperiode som bestyrelsen 
tll enhver tid finder hensigtsm.esslg, uanset om det mätte v.ere mânedsvis, kvart.alsvis, halvârllgt eller 
ärligt. 

Opgarelse over f.ellesudglfterne i det forlebne regnsk.absär forelïl!gges den ärlige generalforsamllng. 
Det ethvert medlem pâhvilende eventuelle restbidrag skai indbetales senest 14 dage efter, at medde 
lelse om det pâ generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt tll medlemmerne. I 
nedvendlçt omfang kan bestyrelsen opkr.eve ekstrabidrag. 

Er et medlem i restance er bestyrelsen forpligtet til, efter afgivelse af 2 skriftlige pâkrav, inden 3 mä 
neder efter forfaldsdatoen at inddrive restancen ad retsllg vej. 

Forfaldne beleb torrentes med l ,2 % pr. pábegyndt mâned fra forfaldsdagen at regne og indtll betaling 
finder sted. 

Foreningen er berettiget til at opkrzeve et gebyr pâ kr. 100,00 pr. udsendelse af rykkerskrivelse. 

Er restancen lkke indbetalt senesr 8 dage far en generalforsamling fortabes retten til at deltage I denne 
generalforsamling, stemmeberettigelse samt valgbarhed. 

E.El.LES OPGAVER QG FQßPUCTELSER 
§6 

Grundejerforeningen har blandt andet til opgave 

at eje fzllesarealer, 
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·------~------- ------------ --- -·- 

at vedligeholde og renholde f.ellesarealer, veje, stier samt Ieelles anl.eg af en enhver art t.enkes 
kan ttlherende Grundejerforenlngens medlemmer säledes, at samtlige ovenmevnte arealer 
fremtreeder i peen, renholdt og vedligeholdt stand, 
at vedligeholde og renholde endnu lklce f.erdlgudstykkede arealer i 0vrigt med tllherende veje, 
stier, belysning og beplantning m.v., uanset at disse endnu ikke er títskedet Grundejerforenin 
gen 
at forestâ vedligehold af eventuelle fél!lles bygningsdele, 
at forestä vedligehold af eventuelle féelles lnstallationer, 
at varetage medlemmernes interesser vedrerende brugsret til oplevelsescenter, 
at varetage opgaver i relation til renovation, fíl'lles belysning, beplantning m.v., 
i 0vrigt at udfare de opgaver, som i medfer af lovgivningen og lokalplan nr. 302 er henlagt til 
foreningen. 

Grundejerforenlngen er berettlget tif at lade en professione! tredjemand forestá ovenneevnte opgaver. 

Grundejerforenlngen skai fremadrettet eje alle udenders f.ellesarealer, stier, veje, p-pladser og anla!!g, 
der i henhold tilden til enhver tid géi!ldende lokalplan mâtte blive ttlskadet Grundejerforeningen, efter 
hânden som de enkelte boligomráder er f;erdigudstyklcede. 

Mods.etningsvis skai Grundejerforeningen ikke eje matrikler ttlharende den enkelte grundejer, uanset 
om matriklen matte tilhere private grundejere, ejerlejlighedsforeninger, Resortejer eller Udvikler. 

Grundejerforeningen skai drive og vedligeholde de ovenfor nœvnte ejede arealer og anlél!g, sarnmen 
med al 011rig faelles infrastruktur og arealer i Resortet, som ikke overdrages til Grundejerforeningen, 
undtagen alle arealer defineret som sokkelgrunde, byggefelter samt kommercielle anléEg, herunder 
golfbanen og skovarealer. 

Grundejerforenlngen skai sâledes drive og vedligeholde alfe anl.eg og faciliteter, sorn det besluttes af 
Bestyrelsen eller generalforsamlingen at etablere med fri adgang for medlemmerne samt gél!ster i Re 
sorter. herunder eventuelle udeodees boldbaner, legepladser, tennisbaner, petanque baner, udenders 
fitness m.v., som mâtte Vil!re eller vil blive etableret i fremtiden, uanset om dette mâtte Vél!re pâ fii!lles 
arealer eller ej. 

I henhold til ovenneevnre skai der mellem Grundejerforeningen og Lübker Golf Resort ApS indgäs aftale 
om administration, drift og vedligehold m.v. af de opgaver, som henharer under Grundejerforeningen 
og som besrvrelsen kan uddelegere. Sádanne aftaler skai indgás pa markedsmïl!ssige vllkâr, 

Grundejerforenlngen har en forpligtelse til at vedligeholde, renholde samt betale for belysning og an 
dre fél!llesudglfter m.v. for de omräder, som er omfanet af Grundejerforenlngens arealer. Denne for 
pligtelse g;elder sáledes for, men lkke begr.enset tll fœlle s adgangsveje, P-pladser og llgnende. 

Grundejerforenlngen er forpllgtet rii at betale det i henhold til lokalplan nr. 302 fulde bidrag rii pleje af 
naturarealer i Lübker Golf Resort, idet Grundejerforeningen nu omfatter alle grundejere som medlem 
mer, der bidrager hertil. 
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Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune forudsœrter, at Grundejerforeningen kan tilpltgtes at overtage 
fil!lles vejanlil!g m.v. sammen med andre ejere / foreninger i omrâdet, ligesom lokalplanen forudsœtter 
at eventuelle friarealer kan tílskades Grundejerforeningen Jf. i evriqt ovenfor. 

Vedligeholdelse af medlemmernes ejendomme pâhviler det enkelte medlem, der er pligtig til stedse at 
holde dette areal velvedligeholdt. 

Det enkelte medlem har sâledes en fuldst;endig pasnings- og vedligeholdelsespligt af hele ejendom 
men. 

Vedligeholdelsespligten g;elder ogsâ sekundeere arealer (herunder blandt andet vognly, terrasser m.v., 
men ikke begrœnset hertil), som dee enkelte medlem enten har ejendomsret eller eksklusiv brugsret til. 

For fritliggende huse betaler det enkelte medlem sâledes selv for al ud- og lndvendig vedllgeholdelse 
og trœffer beslutnlng herom. 

For sä vidt angâr fleretageshuse, som ikke er omfattet af en ejerforening afholder ejerne af de i etage 
huset vœrende ferielejligheder i fa!llesskab alle udglfter tll udvendig vedligeholdelse af fleretageshuse 
ne, idet de er fëelles herom. lndvendig vedligeholdelse pähviler den enkelte ejer. 

I tilfëelde af uenighed om vedligeholdelsesforpligtelsens omfang, metode m.v., for sä vidt angâr de 
fleretageshuse, hvor der ikke er etableret ejerforening og hvor der er pligt til en fëelles udvendig vedli 
geholdelse, jf. foran, kan enhver ejer indbringe sperqsrnâlet for Grundejerforeningens bestyrelse, som 
efter at have hart ejerne af de ferielejligheder som dee vedrerer, med bindende virkning for ejerne 
treeffer beslutning om alle forhold vedrnrende udvendig vedligeholdelse, som der mâtte opsrâ uenig 
hed om. 

Bestyrelsens beslutning i sâ henseende er endelig og kan ikke indbringes for hejer e myndighed, her 
under domstolene, bortset fra tilfa!lde af formalitetsmangler ved afgerelsen. 

Forsarnmer et medlem sin vedligeholdelsespligt kan bestyrelsen eller administrator lade den nedvendt 
ge vedligeholdelse foretage for medlemmets regning, hvts lkke medlemmet efterkommer et herom 
givet pâbud inden for en af bestyrelsen eller administrator naermere angivet frist, dog ikke kortere end 
14 kalenderdage efter at beslutningen er truffet og meddelt det págëeldende medlem. Bestyrelsen kan 
trzffe beslutning om, at vedligeholdelse m.v. gennemf0res sâledes, at udgiften hertil vil vëere sikret af 
pantet i medlemmets ejendom. 

Herudover er de enkelte medlemmer forpllgcede til at betale de medlemmet ejede ejendomme pâhvl 
lende ejendomsskatter, forbrugsafgifter, udglfter til f.ellesantenne, renovation, el, vand, resortbidrag 
og lignende. 
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Forbrugsafgifter for el, vand og vandafledning berates I henhold tll opsatte málere (faktisk forbrug). 
Eventuelle andre afgifter som matte blive pâlagt foreningen i sin helhed, betales af de enkelte med 
lemmer i henhold tll fordelingstal. I det omfang deter muligt. betaler de enkelte medlemmer direkte til 
forsyningsselskaberne. 

Det tìlstreebes. at der etableres kollektiv renovation for Crundejerforeningens omráde som helhed. Det 
enkelte medlem forpllgtes til at deltage i en sâdan ordning og betale udglfteme hertil som en faelles 
udgift. Udgifterne fordeles efter fordelingstal. 

Grundejerforeningen tegner om muligt pa medlemmernes vegne relevante forsikringer, herunder 
blandt andet faelles eJendomsforslkring, ansvarsforsikring samt brand- og stormskadeforsikring ved 
rerende alle medlemmernes ejendomme. Grundejerforeningen tegner endvidere om muligt pâ med 
lemmernes vegne en fëelles indboforsikring vedrerende indboet i ejendommene med dël!kning for et 
n.ermere fastsat makslmum belab. 

Ovem,täende bestemmelser i relation til tegning og betaling af forsikringer finder ikke anvendelse for 
ejerne af ferie- og erhvervslejllgheder omfattet af ejerlejllghedsforeningen Lübker Lodge, idet forsik 
rlnger samt omkostntnger hertil for disse ejere f121lger af deres medlemskab i ejerlejlighedsforemngen 
Lübker Lodge. 

Grundejeñoreningens bestyrelse skai, sáfremt der tegnes en eller fiere fzllesforsikringer, tr.effe be 
slutning om, at forsikringen betales af medlemmerne i et andet forhold end efter fordelìngstal, men 
med baggrund I den faktiske udgift for hvert enkelt medlem. 

£NDRIN<i AF BEBVCGELSE, UDEAREAL.ER. YEDUGEHQLDRSESFORPUGTELSER M,Y, 
§7 

Med henblik pâ at sikre en ensartet ydre frerntreeden af det samlede omrâde omfattet af lokalplan nr. 
302 Qél!lder for de omrâder, som er omfattet af n;erv.erende vedt;egter: 

F;ellesarealer, som disse oprindeligt er anlagt, kan ikke él!ndres, medmindre samtykke meddeles hertil, 
jf. nedenfor. 

Tinglyst plejeplan for omrädet skai altid respekteres. 

Det enkelte medlem, dog ikke medlemmer der ejer erltvervsbyggerier, er uberettlget til at ël!ndre de 
farver og det materialevalg som er anvendt udvendigt ved opferslen af den enkelte ejendom. Alle ejen 
domme skai til enhver tid udvendigt frernstâ med et ensartet udtryk, dog sâledes at forstâ, at de enkel 
te ejendomme skai fremstâ med et ensartet udtryk I forhold rii den type bebyggelse der er etableret i 
de enkelte delomräder. 

Det enkelte medlem er uberettiget til at ops;ette udvendige antenner, paraboler m.v. 
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lngen medlemmer mâ lade opfere tllbygninger, carporte, vognly, terrasser m.v., medmindre dette en 
ten sker fordi der er tale om f0rstegangs bebyggelse og tilladelse hertil foreligger, eller medlemmet 
har indhentet bestyrelsens samtykke hertil. Endvidere skai Syddjurs Kommunes samtykke indhentes, i 
det omfang deter fornadent. 

Enhver él!ndring af ovenneevnte skai deis godkendes af Grundejerforeningens bestvrelse og deis god 
kendes af Syddjurs Kommune, som er pâtaleberettíqet I medf0r at nil!rvëerende bestemmelse. 

Grundejerforeningens bestvrelse kan i tilfeelde af, at et medlem undlader at overholde bestemmelserne 
i neerveerende vedtcEgt. herunder sâfrernt vedligeholdelsesforpligtelsen lkke opfyldes, treeffe beslutning 
om, at det päga!ldende medlem skai indrette sig i overensstemmelse med vedtil!gterne, herunder gen 
nemf0re en eventuel vedligeholdelse. 

FACILlTETER OC AKTMTETSANLEÇ I R£SORTET 
§8 

lndenfor lokalplanomrádet er etableret et oplevelsescenter, Lübker Square ("Oplevelsescentret"), inde 
holdende vandland, wellness m.v. 

Grundejerforeningen betaler et árligt vederlag for brugen af faciliteterne i Oplevelsescentret, som ud 
mâles i forhold til vilkárene i de indgáede brugsretsaftaler. 

Der er udarbejdet og tinglyst aftaler om brugsret til Oplevelsescentret. 

Grundejerforeningen opkrœver hos sine medlemmer deres individuelle andel af det samlede bidrag, 
som en del af foreningens kontingent og bidraget er omfattet af det i det enkelte medlems ejendoms 
tinglyste pant, jf. § 16. 

Erhvervsejerlejligheder deltager ikke i betalingen af brugsretsvederlag. 

Grundejerforeningen kan pá et hvilket som heist tidspunkt indgá aftale med ejer eller forpagter af Op 
levelsescentret om, at denne opkreever bidragene direkte hos de enkelte ejere af sokkelgrundene / 
feriehusene. Bidragene vil dog til stadighed vaere at betragte som en fäellesudgift for det tilfél!lde, at 
bidragene ikke mátte indgá fra den enkelte ejer. 

For alle uudstykkede arealer samt udstykkede grunde, hvorpâ der endnu ikke er opfert et hus, som 
ejes af Resortejer eller Udvlkler ha:fter de resterende medlemmer af Grundejerforeningen ikke for dis 
ses betaling af bidrag til Oplevelsescentret. Hël!ftelsen tndtrzeder nár Resortejer eller Udvikler vìdere 
Si!!lger grunden og da ferst fra det tidspunkt, hvor der ibrugtages en bolig pä grunden. 

For udstvkkede byggegrunde, eJet af andre end Resortejer eller U dvi kier, ìndtreeder den fél!lles heeftelse 
for alle Grundejerforeningens medlemmer ferst. nár der ibrugtages en bolig pá grunden. lndtil dette 
sker vil haeftelsen skulle opqeres og fordeles sorn for sammenleeqninqen af grundejerforeningerne, 
hvilket vil sige separat for de omrâder, som henholdsvis grundejerforeningen Lübker Village Nord og 
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grundejerforeningen Lübker Village Syd daekkede, herunder via sável fuldgyldige som associerede 
med lem mer. 

I det omfang et medlem af Grundejerforeningen ligeledes er med lem af Ejerlejlighedsforeningen Lüb 
ker Lodge skai vedtzgterne for Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge have forrang frem for nzrva? 
rende vedtil!gt, for sä vidt angár indeveerende § 8, omhandlende betalingsforpllgtelsen og hil!ftelsen 
over for den til enhver tid vzrende ejer af Oplevelsescentret. Et medlem af Ejerlejlíghedsforeningen 
Lübker Lodge, som ligeledes er medlem af Grundejerforeníngen skai sâledes kun betale og heefte for 
betalinger til Oplevelsescentret jf. Ejerlejllghedsforeningens vedtil!gters bestemmelser herom. 

GENERALFORSAMUNC 
§9 

Generalforsamlingen er Grundejerforenlngens everste myndighed. 

De af bestvrelsen trufne afg0relser kan af ethvert medlem, hvem afgl!lrelsen vedrerer, indbringes for 
generalforsamlingen. 

Beslutninger truffet pâ generalforsamlingen tr.effes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog nedenfor. 
Stemmefordelingen opqares som anfert i vedtzgternes § 3. 

Ejes en ejendom af fiere i forening, kan alene én af ejeme stemme pâ generalforsamlingen. 

Til beslutning om v.esentlige forandringer af fzllesarealer, veje, stier samt belysning og andre installa 
tloner m.v., om salg af vaesentlige dele af disse eller om zndringer i nzrvaerende vedtaegt krawes, at 
2 /3 af samtlige af Grundejerforeningens med lem mer stemm er herfor samt tilslutning fra den, som til 
enhver tid besidder stemmemajoriteten vedrerende Resortets primzre aktiver/anlaegsejendomme, 
herunder men ikke begr;enset til golfbanen, Lübker Square, driving range samt klubhus (Resortejer). 
Herudover kraeves, at 2/3 af de pâ generalforsamlingen fremmadte medlemmer (Inkl. fuldmagter) 
stemmer herfor. Beslutnïnger om ovenstâende forhold kan dog ikke traeffes sáfremt mere end 50 % af 
samtlige af Grundejerforeningens medlemmer med undtagelse af den tif enhver tid vaerende Resortejer 
samt Udvfkler Stemmer imod forslaget. 

Säfremt forslaget uden at veere vedtaget efter ovenstâende regel har opnáet tilslutning fra mindst 2/3 
af de pâ generalforsamlingen frernrnedte stemmeberettigede efter stemmeantal (inkl. fuldmagter) samt 
den til enhver tid vairende Resortejer, afholdes ny generalforsamlíng inden 3 uger og pá denne kan 
forslaget, uanset antallet af fremmadte, vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal. seslut 
ninger om ovenstáende forhold kan dog ikke tri1!ffes sâfremt mere end 50 % af samtlige af Grundejer 
foreningens medlemmer med undtagelse af den til enhver tid vaerende Resortejer samt Udvikler stem 
mer imod forslaget. 

Medlemmer af bestyrelsen, revisor samt suppleanter vaelges ved almindeligt simpelt flertal blandt de 
pâ generalforsamlingen fremrnadte, jf. dog nzrmere herom under pkt. 10. 
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Ordínser generalforsamling afholdes hvert ár inden udgangen af aprii mâned. Generalforsamlingen 
afholdes pä en adresse i Syddjurs Kommune. Dagsordenen skai som minimum omfatte f0lgende punk 
ter: 

l. Valg af dirigent 
2. Afüeggelse af ârsberetning for det senest Iorlebne ár og foreleeçqelse til godkendelse af ârs- 

regnskab med pätegning af revisor samt Iorelseqqelse af budget til godkendelse 
3. Valg af medlemmer tif bestyrelsen 
4. Valg af suppleanter 
5. Valg af revisor og suppleant for denne 
6. Eventuelr 

Eksttaordinser generalforsamling afholdes, nâr bestyrelsen finder anledning dertil eller nâr det til be 
handling af et anglvet emne beg<l!res af mind st I /1 O af Grundejerforeningens medlemmer efter stem 
meV.Egt eller 1/4 af Grundejerforeningens medlemmer efter antal eller nâr en tidligere generalforsam 
ling har besluttet dette. 

Efter afholdelse af generalforsamling udsendes referat til samtlige medlemmer . 

... 
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. 

Forslag, der agtes stillet pâ generalforsamlingen skai v<l!re bestyrelsen i heende inden udgangen af 
januar mâned og det v.Esentligste indhold heraf skai derefter indeholdes i bestyrelsens generalforsam 
lingsindkaldelse. 

Ekstraordlnzar generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

lndkaldelsen skai an give tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 

Stemmeretren kan udaves af et medlems <Egtefcelle eller anden myndig person til hvem medlemmet 
skriftligt har givet fuldmagt hertll. Fuldmagten skai ved anmodning herom fra dirigenten kunne fremvi 
ses pâ generalforsamllngen. 

Sáfremr I/ I O af de pâ generalforsamllngen fremmedte stemmeberettigede medlemmer efter anta! 
kra!ver det, skai afstemnlnger foregâ skriftligt og hemmeligt. 

Generalforsamlingen V.Elger selv sin dirigent. Dirigenten mâ ikke v.ere et medlem af bestyrelsen. 

I en af besryrelsen underskrevet protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen 
underskrives af dirigenten samt af form anden pâ veg ne af besryrelsen. 
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BESJY8El,SEN 
§ 10 

Bestyrelsen bestâr af 5 medlemmer og v.elges delvist af generalforsamlingen. 

Bestyrelser v.elger selv sin n.estformand, kasserer og sekretzer. 

Bestyrelsens formand skai v.ere detjf. nedenfor til enhver tid valgte femte medlem af bestyrelsen. 

Resortejer, som defineret i § 9, har ret til i f.ellesskab med Udvikler, som deflneret I § 3, at udpege 2 
medlemmer til bestyrelsen, alternativt hver et medlem, samt en suppleant tit bestyrelsen. 

Generalforsamlingen udpeger to medlemmer tif bestyrelsen samt en suppleant tll bestyrelsen. I det 
omfang en ejer af en eller fiere soldcelgrunde / feriehuse, ferie- eller erhvervslejligheder, hotelier, an 
dre bebyggelser samt ubebyggede arealer opfylder kriterierne for at udpege efter ovenstäende be 
stemmelse via sin indftydelse som majorltetsejer, har denne lkke ret nl at stemme pâ generalforsam 
lingen ved valg af bestyrelsesmedlemmer eller suppleant til besryrelsen, for sä vidt angàr valg af disse 
to medlemmer samt suppleant. 

Bestyrelsens femte medlem udpeges af de fire udpegede bestyrelsesmedlemmer i fœllesskab. Valg af 
det femte bestyrelsesmedlem kreever enstemmighed herom blandt de fire udpegede bestyrelsesmed 
lemmer. 

Kan enighed om det femte bestyrelsesmedlem lk.ke opnâs blandt de fire udpegede bestyrelsesmed 
lemmer skai valget forela!gges Advokatsamfundet, som herved tlll.egges retten til at udpege det femte 
bestyrelsesmedlem. 

Restyrelsens femte medlem kan som deteneste medlem af bestyrelsen tille.endes s;erskilt honorar for 
varetagelse af hvervet. 

Hvert ár er to medlemmer af bestyrelsen pá valg. Genvalg kan dog ske. 

Valgordenen bestemmes f0rste gang ved lodtraekning mellem de to generalforsamlingsvalgte med 
lemmer og mellem de to medlemmer valgt af Resortejeren sâledes, at ét generalforsamlingsvalgt med 
lem samt ét medlem valgt af Resortejeren er pâ valg til besryrelsen. Herefter bestemmes valgordenen 
ved den r.ekkef0lge, i hvllken de er valgt. Der femte bestyrelsesmedlem udtrseder af bestyrelsen efter 
to âr fra dennes valg. Genudpegning kan finde sted. 

Afgär et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtra:!der den vaigre suppleant for resten af det afgâende 
medlems valgperiode. Findes ingen suppleanter for det generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem 
indkaldes tll ekstraordin.er generalforsamllng tll valg at bestyrelsesmedlem og suppleant. Flndes ingen 
suppleant for det af Resortejeren valgte bestyrelsesmedlem udpeger Resortejeren et nyt bestvrelses 
medlem samt en suppleant. 
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Afgâr det femte bestyrelsesmedlem udpeges dennes efterfelger efter samme fremgangsmâde, som det 
afgâende bestvrelsesmedlem, jf. ovenfor. 

*** 

Bestyrelsen har ledelsen af Grundejerforeningens anliggender. 

sesrvrelsesmede lndkaldes af formanden eller - i hans forfald - af neestformanden, sä afte anledning 
findes at foreligge samt nâr to medlemmer af bestyrelsen kreever det. Pâ besrvrelsesmader kan der 
stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skai ved anmodning herom fra formanden kunne fremvises pâ 
bestvrelsesrnadet. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig mir mindst fire af medlemmerne af bestvrelsen er tilstede, sâfrernt der 
blandt de tilstedevaerende medlemmer er mindst et medlem valgt af generalforsamlingen samt et med 
lem valgt af Resortejer. Kan der ikke traeffes beslutning indkaldes tif nyt bestvrelsesmede med 14 da 
ges varsel. Med indkaldelsen skai folge en dagsorden der angiver, at bestyrelsen skai stemme om det 
pâgaeldende forhold. Pâ dette mede er bestyrelsen beslutningsdygtig med det frernmedte anta! med 
lemmer (inkl. fuldmagter). 

Beslutning treeffes af de rnedende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Stär stemmerne 
lige er formandens eller - i hans forfald - naestformandens stemme udslagsgivende. 

I en af besrvrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne pâ de enkelte 
bestvrelsesmeder. Beretnlngen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i medet, 

Bestyrelsen kan sâfremt den finder det hensigtsmaessigt og sâfremt der er enstemmighed he rom vaelge 
at offenthçere hele eller dele af forhandlingerne fra de enkelte bestvrelsesrnader. Bestyrelsen skai dog 
tif enhver tid overholde gzldende lovgivnir,g i forbindelse hermed. 

Bestyrelsen er forpllgtet til i enhver henseende, om nadvendiqt, at medvirke til gennemfl1lrelse af lokal 
plansaendrlnger for Resortet, med henblik pâ at n.ervaerende vedtil!gts formâlsparagraf 1 kan opfyldes. 

Det pâhviler bestyrelsen at sarqe for god og forsvarlig varetagelse af Grundejerforeningens fa!lles an 
liggender, herunder men ikke beqreenset tif betaling af fa!llesudglfter, tegnlng af s;edvanlige forslkrln 
ger (herunder brand- og stormskadeforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang 
sádanne foranstaltninger mâ anses for pâkreevet, Bestyrelsen farer forsvarligt regnskab over de pâ 
faellesskabets vegne afholdte udgifter og oppebárne indt.egter, herunder deaf ejerne afkrzevede bidrag 
til faellesudgifter. 

Bestyrelsen er berettiget til at overdrage enhver opgave vedrerende drift og/eller administration af 
Grundejerforeningen som fälger af n.ervaerende vedt.egt eller som i 11:1vrlgt forekommer naturligt for en 
grundejerforeningsbestyrelse til tredjemand. 
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TECNINÇSRET 
§ 11 

Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden I forening med et bestyrelsesmedlem 
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, säfremt der blandt de tilstedevaerende medlemmer er 
mîndst et medlem valgt af generalforsamlingen samt et medlem valgt af Resortejer. 

ADMIN1STRATION/ORDENSREÇL£MENT 
§ 12 

Forenlngens kontante midler skai vaere anbragt i pengeinstîtut pâ saerskilt konto, dog skai det vaere 
administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sádan srerretse, som er n0dvendig for den dag 
lige drift. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune forudsaetter, at Grundejerforeningen udarbejder et ordens 
reglement med henblik pâ at gennemfsre bl.a. de foranstaltninger som er anfsrt i naervzrende ved 
tzgt. 

Bestyrelsen er forpUgtet til at udarbejde et sádant ordensreglement som er bindende for alle medlem 
mer af Grundejerforeningen. 

Ordens reglementet skai godkendes pá Grundejerforenlngens generalforsamling. 

REVISION 
§ 13 

Grundejerforeningens regnskab revideres af en godkendt revisor, der vzlges af generalforsamlingen. 

Revisor afgâr hvert âr. Genvalg kan finde sted. 

I forbindelse med sin revision skai revisor underse,ge om forretningsgangen er betryggende. 

Revisor skai have adgang tif at efterse alle regnskabsbsger og beholdnlnger og kan fordre enhver op 
lysnlng, som han finder, har betydning for udferelsen af sit hverv. 

Der fares en revlslonsprotokol og I forblndelse med sin beretning om revision af ärsregnskabet skai 
revisor angive, hvorvldt han finder forretningsgangen betryggende. 
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Hver gang indfersel i revisionsprotokollen er sket skai denne freml¡egges pá farstkommende bestvrel 
sesrnade og de tilstedevël!rende medlemmer af bestvrelsen skai med deres underskrift bekrœfte, at de 
har gjort sig bekendt med indfarslen. 

ÂRSREGNSKAB 
§ 14 

Foreningens ársregnskab laber fra den l. januar til den 31. december. 

Oet vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og pâferes revisionspâtegning af revisor. 

V.ERNETINC 
§ 15 

Foreningens v.erneting er Retten i Aarhus. 

Alle tvlster mellem et medlem og Grundejerforeningen, bortset fra tvister vedrerende den udvendige 
vedligeholdelsespligt af fleretageshuse skai i farste omgang seqes bilagt ved forhandling parterne 
imellem. Kan tvisten ikke teses ved forhandling er hver part berettiget cil, fire uger efter ar forhandlin 
gerne blev indledt, at lndbrlnge sagen for domstolene. 

OVERGANCiSBESTEMMELSE 
§ Hi 

Sáfremt der ikke inden udgangen af kalenderáret 2018 er vedtaget og etableret en ny resortstruktur 
med tilh,,rende resortaftale kan generalforsamlingen beslutte, at der skai ske en tilbagerulning til den 
fer etableringen af Grundejerforeningen Lübker Residents Club v.erende struktur. En tilbagerulning tif 
en sâdan struktur vil medfere, at der igen etableres individuelle grundejerforeninger for Lübker Village 
Nord samt Lübker Village Syd samt at seneste vedti!!gter herfor skai Vil're gili!ldende for grundejerfor 
eningen. For sâ vldt angär Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge skai senest gi!!ldende vedt.egter in 
den etableringen af Grundejerforeningen Lübker Residents Club ligeledes v.ere g.eldende for ejerlejlig 
hedsforeningen. 

Til ovenneevnte beslutning om at etablere den fer fusionen v.erende struktur kr.eves, at 1 /2 af samtlige 
stemmeberettigede Stemmer herfor. Stemmereglerne cil en sâdan beslutning afgeres sâledes, at der 
stemmes i medfar af de tidligere regler i Grundejerforeningen Lübker Village Nord, Grundejerforenin 
gen Lübker Village Syd samt Ejerlejllghedsforeningen Lübker Lodge dog sâledes. at samtlige Stemmer 
fra de tre foreninger samles i én pulje, ud fra hvllken sternrneveçten fastsaettes og l /2 kravet opgeres. 
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51KKERHEDSSTILLELSE 
s 17 

Til sikkerhed for skadesles betaling af alle bidrag som det enkelte medlem skai betale til Grundejerfor 
eningen I medfor af nil!rvél!rende vedtél!gt, herunder men ikke begraenset til de i §§ 5, 6 og 8 naevnte 
bidrag og eventuelle andre opstâede krav fra Grundejerforeningen mod hvert enkelt medlem af Grund 
ejerforeningen med tíllél!g af renter og omkostninger, tinglyses nél!rvil!rende vedtaegt pantstiftende i 
hvert enkelt medlems ejendom med kr. 30.000,00. N.ervél!rende bestemmelse finder alene anvendelse 
for sá vidt angär feriehuse, ferielejligheder og ubebyggede grunde med opferelse af boligejendomme 
til henslgt og säledes ikke for ejendomme ejet af LGR Ejendomme ApS eller hermed koncernforbundne 
selskaber. 

Den herved stiftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedtaegtens llnglysnlng alle 
rede tinglyste panterettigheder og servìtutter. 

Medlemmerne er forpligtet ti! at medvirke til at nél!rvzrende vedtaegt tinglyses i stedet for samt overta 
ger de tidligere vedtil!gters pantstiftende retsstillíng. 
Meddefelse i henhotd tll retsplejelovens kapitel SI og 0vrige meddelelser, der efter laven skai sendes 
til pantekreditor, tilsendes Grundejerforeningen v/ bestyrelsens formand. 

For panteretten gél!lder i "vrlgt de i Justitsminísteriets pantebrevsformular A trvkte bestemmelser ogsä 
for sá vidt angär rente og omkostninger. 

TINCLVSNINC 
s 18 

Nzrvél!rende vedtél!gt for Grundejerforeningen beg.eres tinglyst servitutstiftende og pantstiftende for 
kr. 30.000,00 pr. ejendom, pä ejendommene matr. [ ... J, og med respekt af de nu pähvilende bvrder, 
servitutter og hél!ftelser, hvorom henvises til tingbogen. 

PMALEBEREJTJGET 
§19 

Pätaleberettiget efter nil!rvzrende vedtzgt er, hvor lkke andet udtrykkeligt er anfert, Grundejerfor 
eningen ved dennes besrvrelse samt Grundejerforenlngens enkelte medlemmer. 

Herudover er Syddjurs Kommune pâtaleberemqet. 
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- ------------ 

CODKENQELSE 
S 20 

Syddjurs Kommune skai meddele samtykke i medf0r af Planlovens § 42. 

Nlmrofte, den Jç 1b 20ll, 

Carl Aage Nielsen Bruno Kold Larsen 
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29097-001 MAiHLR 

VEDT..EGTER 

for 

Ejerlejlighedsforeningen 
Lübker Lodge 

JNPLfDNINC 
§ 1 

N~rvaerende vedteeqt vedrerer samtlige ferle- og erhvervslejligheder omfattet af ejerlejlighedsforenin 
gen Lübker Lodge, beliggende Ramten M111lle, Nimtofte, matrikelnummer 0001 h, jf. lokalplan nr. 302, 
delomräde l. 

Samtlige medlemmer af ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge er stedse forpligtede til ligeledes at 
veere medlemmer af Grundejerforeningen Lübker Residents Club. Medlemskab hertil medferer ikke en 
¡,get forpligtelse for medlemmeme, idet der sker en deling af fiere i medfer af de hidtidige vedtil!gter 
eksisterende forpligtelser for ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge med Grundejerforeningen Lübker 
Residents Club. 

NAYN. HIEMSTED 0G FORMÂL 
§2 

foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge", (herefter beneevnt Ejerlejlighedsforenin 
gen). 

Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. 

Foreningens formäl er at varetage medlemmernes fzlles anliggender vedrerende ejendommen i hvilken 
ferle- og erhvervsfejlighederne er bellggende. Der er pligt til medlemskab. 

Foreningen skai, bortset fra en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i ekonomisk 
henseende alene hos medlemmerne opkreeve de fornadne bidrag, der kreeves til at bestride forenin 
gens fiEllesudgifter. 

Der kan dog etableres en ops paring til brug for fremtidig vedligehold. 
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FQRENINCENS MEDLEMMER 
§3 

Alle udglfter I EjerleJlighedsforenlngen fardeles efter fordellngstal. 

Fordelingstal for de enkelte lejligheder fastseertes forholdsmaessigt ud fra m2 for den enkelte lejlighed, 
ekskl. t~lles- og adgangsarealer. 

Tagterrassen oven pâ Lübker Lodge lndgär i erhvervslejligheden. 

Undtaget fra at skulle medtages ved beregningen af fordelingstallet er sekundaere arealer säsom car 
porte, vognly, terrasser, kil!lder, ta!lles adgangsarealer og lignende. Kun beboelsesarealer medgär sä 
ledes ved fastsœttelsen af fordelingstallet. Ejeren / brugeren af sâdanne sekundeere arealer har enten 
ejendomsret {kzlder og lignende) eller en tidsubestemt eksklusiv vederlagsfri brugsret tll sädanne 
sekundaere arealer den enkelte ejer har fâet opfert eller har erhvervet i forbindelse med dennes klilb at 
ferie- eller erhvervslejlighed. 

Samtlige ejere af ferie- og erhvervslejligheder er forpllgtede til at vaere medlemmer at Ejerlejligheds 
foreningen samt Grundejerforeningen Lübker Residents Club og have et medlemskab for hver ferie 
eller erhvervslejlighed. 

Medlemskaber og ejendomsret til ferie- eller erhvervslejligheden skai stedse veere sammenherende. 

Sâfremt en ferie- eller erhvervslejlighed ejes af flere personer, udever disse i forening de en eneejer 
tilkommende og pähvilende rettigheder og forpligtelser. 

Den tidligere ejers medlemskab og forpliqtelser opherer farst endeligt, nâr den nye ejer er indtrâdt i 
foreningen og eventuelle restancer er betalt. Oen tidligere ejer udtraeder af Ejerlejlighedsforeningen 
uden krav pá refusion fra foreningen af kontingent eller udbetaling at andel i forenlngens formue. 

Bäde den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde et ejerskifte til foreningen ved clennes 
administrator og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling, bopeel og 
ferle- eller erhvervslejlighedens nummer og adresse. 

H.EFTELSER oYERFOR TREDJEMANP 
§4 

Foreningens medlemmer haefter ikke overfor tredjemand for foreningens gaeld. 

Medlemmerne haefter pro rata over for den til enhver tid v<Erende ejer af oplevelsescentret Lübker 
Square for forpllgtelser i hen hold til de indgäede brugsretsaftaler. 
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Heeftelsen kan dog alene maksimalt g0res gaeldende i forhold til hvert enkelt medlem med det beleb 
som Grundejerforeningen er forpllgtet til at betale pr. medlem i henhold til aftale om brugsret, jf. I 
svrigt nedenfor § 9. 

F,El.l.ESUDCJFTER OC ANDRE BIDRAG 
s 5 

Bestyrelsen udarbejder hvert âr et ärsregnskab samt et budget, der skai give da!kning for foreningens 
driftsudglfter. Savel regnskab som budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den 
ordinaere generalforsamling. 

Udgifterne fordeles ligeligt mellem medlemmerne i forhold til fordelingstal, jf. ovenfor. 

Ethvert medlem er pligtig til at betale det pa den ârlige generalforsamlìng fastsatte a conto beleb. 

8el0bet opkraeves den farste hverdag i hver mâned forud for den opkraevningsperiode som bestyrelsen 
til enhver tid finder hensigtsm;esslg, herunder mânedsvis, kvartalsvis, halvarligt eller ârligt. 

Opg0relse over fil!llesudgifterne i det forlebne regnskabsár forelaegges den ârlige generalforsarnling. 
Det ethvert medlem páhvilende eventuelle restbidrag skai indbetales senest 14 dage efter. at medde 
lelse om det pâ generalforsamlingen vedtagne og godkendte regnskab er udsendt til medlemmerne. I 
n0dvendigt omfang kan bestyrelsen opkrzve ekstrabidrag. 

Er et medlem i restance er bestyrelsen forpligtet tit, efter afglvelse af 2 slcriftlige pâkrav, inden 3 mà 
neder efter forfaldsdatoen at inddrive restancen ad retslig vej. 

Forfaldne beleb forrentes med 1,2 % pr. päbegyndt maned fra forfaldsdagen at regne og indtil betaling 
finder sted. 

Foreningen er berettiget til at opkraeve et gebyr pâ kr. l 00,00 pr. udsendelse af rykkerskrivelse. 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage f0r en generalforsamling fortabes retten til at deltage i den ne 
generalforsamling, stemmeberettigelse samt valgbarhed. 

F,ELLES OPGAYER OC EOßPLIGTRSER 
§6 

Ejerlejlighedsforeningen har blandt andet til opgave 

at forestä vedligehold af eventuelle f.elles bygnlngsdele, 
at foresta vedligehold af eventuelle f.elles lnstallatloner, 
at varetage medlemmernes interesser vedrerende brugsret til oplevelsescenter, 
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i ovrigt at udfore de opgaver, som i medfer af lovgivningen og lokalplan nr. 302 er henlagt til 
foreningen. 

Ejerlejlighedsforeningens omrâder er som udgangspunkt beqreenset til ejendommen beliggende Ram 
ten Melle, Nimtofte, matrikelnummer 0001 h. 

Udenomsarealer som udelukkende anvendes af erhvervslejligheden / erhvervslejlighederne, eks. uden 
dars terrasser, serveringssteder og lignende, vedligeholdes og passes af den som anvender disse area 
Ier u den udgift for EJerlejlighedsforeningen. Sâdanne arealer skai tll stadighed fremstä velvedligeholdte 
og renholdt. Forsernmer den hvem forpligtelsen hertil pâhviler mervëerende bestemmelse er Ejerlejlig 
hedsforeningen berettiget til pâ dennes vegne og for dennes regning at forestä det nedvendige vedti 
gehold. 

Vedligeholdelse af de enkelte medtemmers ferie- og erhvervslejligheder pâhviler det enkelte medlem, 
der er pligtig til stedse at holde dennes ferie- eller erhvervslejlighed velvedligeholdt. 

Det enkelte medlem har sâledes en fuldstèl!ndig pasnlngs- og vedligeholdelsespligt af hele dennes 
ferie- eller erhvervslejlighed. 

Ejerlejlighedsforeningen s0rger for al udvendig vedligeholdelse og fornvelse af bygninger samt vedli 
geholdelse og fornyelse af fzlles forsynings- og aflebsledninger og fzlles installationer uden for de 
enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger tilde enkelte lejligheder. 

Al udvendig vedllgehotdelse af de enkelte ferie- eller erhvervsleJllgheder i evrigt pâhvíler ogsâ Ejerlej 
lighedsforeningen. 

Forsemmer et medlem sin vedligeholdetsespligt er bestyrelsen eller administrator forpligtet til at lade 
den nedvendiqe vedligeholdetse foretage for ejerens regning, hvis ikke medlemmet efterkommer et 
he rom givet pâbud inden for en af bestyrelsen eller administrator neerrnere angivet frlst, dog ikke kor 
tere end 14 kalenderdage. 

Ejerlejlighedsforeningen tegner om muligt pâ medlemmernes vegne relevante forsikringer, herunder 
blandt andet fzlles ejendomsforsikring, ansvarsforsikring samt brand- og stormskadeforsikring ved 
rerende alle medlemmernes ejendomme. Ejerlejlighedsforeningen tcgncr endvidere om muligt pä med 
lemmernes vegne en f;elles indboforsikring vedrerende indboet i ferie- og ejerlejlighederne med deek 
ning for et naermere fastsat maksimum beleb. 

Ejerlejlighedsforeningens bestvrelse skai, sâtrernt der tegnes en cllcr fiere fèl!llesforslkringer, traeffe 
beslutning om, at forsikringen betales af medlemmerne i et and et forhold end efter fordelingstal, men 
med baggrund i den faktiske udgift for hvert enkelt med lem. 
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VEDUÇEHOLD QG PBIEI AF BYCNINCEN 
§7 

Med henblik pa at sikre hensigtsmzssig pasnlng og vedllgehold af den faste ejendom og samtidigt 
opretholde en ensartet hej standard for omrädet erdet aftalt, at Ejerlejlighedsforeningen er berettiqet 
til, til stadighed at lade alt arbejdet med udvendig pasning, renholdelse, anlëEg og vedligehold udfere 
en af administrator, sorn er antaget af Ejerlejlighedsforeningen og Lübker Golf Resort ApS. 

Beslutning om arbejdets omfang, betaling, udforelse m.v. samt antagelse af administrator eller lignen 
de foretages i overensstemmelse med vilkârene herom i admlnistrationsaftalen. 

Det forudsœttes, at der indgâs en aftale med Lübker Golf Resort ApS om administration, drift og vedli 
gehold af bygningen m.v. Denne aftale skai indgâs pá markedsvìlkár. 

YEPL!CiEHQLD OC DRIFT AF F,EJ LE$ ADCANCSYBE QG -AßEALER 
§8 

Med henblik pâ at sikre hensigtsm.essig pasning og vedligehold af de til Ejerlejlighedsforeningen tllha 
rende 09 fremtidige udenders f.ellesarealer og samtidigt opretholde en ensartet h"j standard for om 
rädet er det aftalt, at Ejerlejlighedsforeningen overdrager samtlige rettigheder og forpligtelser vedre 
rende disse f.ellesarealer til Grundejerforeningen Lübker Residents Club. Oet páhviler sáledes fremtl 
digt Grundejerforeningen Lübker Residents Club at foresta alt arbejdet med pasning, renholdelse, drift 
og vedligehold af disse fzllesarealer. Hvorfedes Grundejerforeningen vil lade dette arbejde udfare ved 
tages af Grundejerforeningen selv. Ejerskab over de Ejerlejlighedsforeningen tllherende arealer skai 
dog stedse forblive hos Ejerlejlighedsforeningen. 

Alle betalingsforpligtelser vedrerende ovenstäende drift og vedligehold af fél!llesareale~ tilherende Ejer 
lejlighedsforeningen afregnes direkte melfem Gi'undejerforeningen Lübker Residents Club og den en 
kelte lejlighedsejer selv, jf. bestemmelserne herom i vedtëegterne for Grundejerforeningen, og er sále 
des Ejerlejlighedsforeningen uvedkommende. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune foruds.etter, at Ejerlejlighedsforeningen kan tilpligtes at 
overtage fiElles vejanlél!g m.v. sammen med andre ejere / foreninger i omrädet, ligesom lokalplanen 
forudseetter at eventuelle friarealer kan nlskades Ejerlejlighedsforeningen. Sàfremt der i overensstem 
melse hermed er eller bliver tilskadet Ejerlejlighedsforeningen nye eller eksisterende faellesarealer, 
vejanlaeg m.v. er Ejerlejllghedsforeningen forpligtet til at overdrage rettigheder og forpligtelser forbun 
det hermed til Grundejerforeningen Lübker Residents Club pá samme vilkàr som de er tilskedet Ejerlej 
lighedsforenlngen. 
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FACJLITETER QG AKTMTETSANLEÇ I RESORTET 
§9 

lndenfor lokalplanomrádet er etableret et oplevelsescenter, Lübker Square ("Oplevelsescentret"), inde 
holdende vandland, wellness m.v. 

Ejerlejlighedsforeningen betaler et ärligt vederlag for brugen af faciliteterne i Oplevelsescentret, som 
udmáles i forhold tif vilkárene i de indgáede brugsretsaftaler. 

Der er udarbejdet og tlnglyst aftaler om brugsret til Oplevelsescentret. 

Ejerlejlighedsforeningen opkrœver hos sine medlemmer deres individuelle andel af det samlede bidrag, 
som en del af foreningens kontingent og bidraget er omfattet af det i det enkelte medlems ejendoms 
tinglyste pant, jf. § 17. 

Erhvervsejerlejligheder deltager ikke i betalingen af brugsretsvederlag. 

Ejerlejlighedsforeningen kan pá et hvilket som heist tidspunkt indgä aftale med ejer eller forpagter af 
Oplevelsescentret om at denne opkr.:ever bidragene direkte hos de enkelte ejere af ejerlejlighederne. 
Bidragene vil dog til stadighed v.ere at betragte som en fzllesudgift for det tllf.elde, at bidragene ikke 
mätte indgá fra den enkelte ejer. 

ÇENERALFORSAMUNG 
s IO 

Generalforsamlingen er Ejerlejlighedsforeningens everste myndíghed. 

De af bestvrelsen trufne afg111relser kan af ethvert medlem, hvem afg111relsen vedrerer, indbringes for 
generalforsamlíngen. 

Beslutninger truffet pâ generalforsamlingen trœffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 

Det samlede antal stemmer opqeres efter fordelingstal. De tíl ferielejlighederne tílherende stemmer 
fardeles efter antal uanset den enkefte ferlelejlígheds sterrelse. De 22 ferielejllgheder reprzsenterer 
sâledes i alt 22 stemmer og disse fardeles sâledes, at hver ferielejlighed harén stemme. Erhvervslejlig 
hedens antal Stemmer opqares tit erhvervslejlighedens forholdsmzssige areal af hele ejendommen set 
i forhold tif, at der for ferielejlighedernes samlede areal ud mâles 22 stemmer. Erhvervslejligheden antal 
stemmer skai efter udregningen afrundes til neerrneste hele tal, p.t. 18 stemmer. 

Ejes en ferie- eller erhvervslejlighed af fiere medlemmer i forening, kan alene ên af ejerne stemme pâ 
generalforsamlingen. 

Ejeren af erhvervslejllgheden kan lkke deltage i afstemninger, som alene vedrerer ferielejligheder og 
omvendt. Der kan ikke trseffes beslutninger vedrorende ferie- eller erhvervslejlighederne uden tílste- 
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devaerelse af den eller de, hvem beslutnlngen vedrerer, sâfremt beslutningen vil medfore v;esentlige 
gen er for henholdsvis ferie- eller erhvervslejlighederne. 

Dette gaelder dog ikke, säfremt beslutningen vedrerer almindelig renlighold samt vedligehold af ejen 
dommen m.v. 

Til beslutning om vaesentlige forandringer af fil!lles bestanddele og tllbeher. om salg af vaesentlige dele 
af disse eller om eendrlnçer i n.erv.erende vedt.egt kreeves, at 2/3 af samtlige af Ejerlejlighedsforenin 
gens medlemmers sternrner afgives til stette for forslaget. 

Sâfremt forslaget uden at v.ere vedtaget efter ovenstâende regel har opnâet tilslutning fra mlndst 2/3 
af de pá generalforsamlingen fremmadte medlemmer efrer antal stemmet, afholdes ny generalforsam 
ling inden 3 uger og pä denne kan forslaget, uanset antallet af fremmedte, vedtages med 2/3 af de 
afgivne stemmer efter antal. 

Medlemmer af bestyrelsen, revisor samt suppleanter vaelges ved almindetigt simpelt flertal blandt de 
pá generalforsamlingen fremrnadte. 

Ordinaer generalforsamling afholdes hvert ár inden udgangen af aprii mäned. Generalforsamlingen 
afholdes pá en adresse i Syddjurs Kommune. Dagsordenen skai som minimum omfatte f01gende punk 
ter: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflaeggelse af ärsberetning for der senest forlebne âr og forelaeggelse til godkendelse at ärs- 

regnskab med pátegning af revisor samt forelzggelse af budget til godkendelse 
3. Valg af medlemmer til bestvrelsen 
4. Valg af suppleanter 
5. Valg af revisor og suppleant for denne 
6. Eventuelt 

Ekstraordineer generalforsamling afholdes, nâr bestvrelsen finder anledning dertil, nâr det til behand 
ling af et angivet emne beqeeres af mindst l4 af Ejerlejfighedsforeningens medlemmer eller nár en tidli 
gere generalforsamling har besluttet dette. 

Efter afholdelse af generalforsamling udsendes referat til samtlige medlemmer. 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel, 

Forslag, der agtes stillet pâ generalforsamlingen skai vzere bestyrelsen i hznde inden udgangen af 
januar mäned og det v;esentligste indhold heraf skai derefter indeholdes I bestyrelsens generalforsam 
lingsindkaldelse. 

Ekstraordineer generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 
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lndkaldelsen skai angíve tid og sted for generalforsamllngen samt dagsorden. 

Stemmeretten kan udeves af et medlems aegtef.elle eller anden myndlg person til hvem medlemmet 
skriftligt har givet fuldmagt hertîL Fuldmagten skai ved anmodníng herom fra dirigenten kunne fremvi 
ses pá generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen vzlger selv sin dirigent. Dirigenten má ikke vœre et medlem af bestyrelsen. 

I en af bestvrelsen underskrevet protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen 
underskrives af dirigenten samt af formanden pá vegne af bestyrelsen. 

BESJYRELSEN 
§ 11 

Bestyrelsen bestâr af 5 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vëelges af generalforsamlingen. ErhvervsleJ 
ligheden udpeger det femte medlem samt suppleant hertll men kan i evrlgt ogsä stemme pa general 
forsamlingen ved valg af de 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

8estyrelsen Vil!lger selv sin formand, nzstformand, kasserer og sekretser, 

Hvert âr er to medlemmer af bestyrelsen pä valg. Genvalg kan dog ske. 

Valgordenen bestemmes forste gang ved lodtrzkning mellem de generalforsamlingsvalgte medlem 
mer. Herefter bestemmes valgordenen ved den rzkkefelge, I hvllken de er valgt. Det af erhvervslejlig 
heden valgte medlem afgâr hvert andet âr, 

Afgâr et bestyrelsesmedlem i valgperioden lndtrzder den valgte suppleant for resten af det afgâende 
medlems valgperiode. Findes ingen suppleant for det generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem 
indkaldes tit ekstraordinaer generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. Flndes ingen 
suppleant for det af erhvervsleJligheden valgte bestyrelsesmedlem udpeger erhvervslejligheden et nyt 
bestyrelsesmedlem samt en suppleant. 

Bestyrelsen har ledelsen af Ejerlejlighedsforeningens anliggender. 

Der kan ikke tr.effes beslutninger i bestyrelsen, der alene vedrerer erhvervslejllgheden, medmíndre 
erhvervslejlighedens repril!sentant i bestyrelsen er enig herí. 

Bestyrelsesm11Jde indkaldes af formanden eller - i hans forfald - af n.estformanden, sá ofte anledning 
findes at forellgge samt nâr to medlemmer af bestyrelsen kraever det. 
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Bestyrelsen er beslutnìngsdygtig nár mìndst tre af medlemmerne af bestvrelsen er tìlstede, idet dog 
mlndst én af disse skai Va!re udpeget af ejeren af erhvervslejligheden_ Kan der ikke treeffes beslutning 
lndkaldes til et nyt bestvrelsesmede med 14 dages varsel. Med ìndkaldelsen skai f0lge en dagsorden 
der angiver, at bestyrelsen skai stemme om det pága!ldende forhold. Pâ dette made er bestyrelsen 
beslutnìngsdygtig med det fremmadte antat medlemmer (inkl. fuldmagter). 

Beslutning tr.effes af de madende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Stär stemmerne 
lige er formandens eller - i hans forfald - na!stformandens stemme udslagsgivende. 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne pá de enkelte 
bestyrelsesmeder. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget I medet, 

TECNJNCS8fî 
§ 12 

Ejerlejlighedsforeningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med to bestyrelsesmed 
lemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

ADMIN!STRATION/ORDEt§REÇLEMENT 
§ 13 

Foreningens kontante midler skai Va!re anbragt i pengeinstitut pâ saerskilt konto, dog skai det vzre 
administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sâdan sterrelse, som er nedvendig for den dag 
lige drift. 

Lokalplan nr. 302 for Syddjurs Kommune forudseetter, at Ejerlejlìghedsforenìngen udarbejder et or 
densreglement med henblik pâ at gennemfäre bl.a. de foranstaltninger som er anfort i neerveerende 
vedta?gt. 

Bestyrelsen er forpligtet ti! at udarbejde et sâdant ordensreglement som er bindende for alle ejere af 
ferie- og erhvervslejligheder i forening. 

Ordensreglementet skai godkendes pá Ejerlejlighedsforenìngens generalforsamling. 

REVISION 
§ 1<4 

Ejerlejlìghedsforeningens regnskab revideres af en godkendt revisor, der Vil!lges af generalforsamlìn 
gen. 

Revisor afgär hvert âr, Genvalg kan finde sted, 
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Kirk LarsenZAscanius 

I forbindelse med sin revision skai revisor undersaqe. om forretnlngsgangen er betryggende. 

Revisor skai have adgang til at efterse alle regnskabsb0ger og beholdninger og kan fordre enhver op 
lysnlng, som han finder, har betydning for udfarelsen af sit hverv. 

Der fores en revisionsprotokol og i forbindelse med sin beretning om revision af ärsregnskabet skai 
revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 

Hver gang ìndfersel I revisionsprotokollen er sket skai denne fremlzgges pä f0rstkommende bestvrel 
sesmade og de tilstedevzrende medlemmer af bestyrelsen skai med deres underskrift bekreefte, at de 
har gjort sig bekendt med indfersten. 

AASREGNSKAB 
§ 15 

Foreningens ärsregnskab l0ber fra den I. januar til den 31. december. 

Det vedtagne regnskab underskrives af bestvrelsen og pâferes revisionspátegning af revisor. 

Y.ERNrnNc 
s 16 

Foreningens vcerneting er Retten i Aarhus. 

Alte tvlster rnellem et medlem og Ejerlejlighedsforeningen skai i forste omgang seges bilagt ved for 
handling parterne imellem. Kan tvìsten ikke lases ved forhandling er hver part berettiget til, fire uger 
efter at forhandlingerne blev indledt, at lndbringe sagen for domstolene. 

SH<KERHEDSSTILLELSE 
§ 17 

Til sikkerhed for skadeslas betaling af alle bidrag som det enkelte medlem skai betale til EJerlejlig 
hedsforeningen i medfer af nzrva!rende vedta!gt, herunder de i §§ S, 6, 7 og 9 neevnte bidrag og 
eventuelle andre opstäede krav fra Ejerlejlíghedsforeningen mod hvert enkelt medlem af Ejerlejligheds 
foreningen med tillërg af renter og omkostnlnger samt til sikkerhed for ethvert medlems betalíng af 
bidrag til Grundejerforenlngen Lübker Residents Club, tinglyses na!rva!rende vedtzgt pantstiftende i 
hver enkelt medlems ferlelejlighed med kr. 30.000,00. For erhvervslejligheden tinglyses na?rv.erende 
vedtzgt pantstiftende med kr. 200.000,00. 

Den herved stlftede panteret respekterer med oprykkende prioritet de ved vedt.egtens tínglysning alle 
rede tinglyste panterettigheder og servitutter. 

10 
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Kirk LarsenZAscanius 

Medlemmerne er forpllgtet tll at medvlrke tH at nzf'Viil!rende ved~gt tlngl'(ses i stedet for samt overra 
ger de tldllgere vedtzgters pantstlftende retsstllllng. 

Meddelelse i henhold tll retsplejelovens kapltel 51 og 011rlge meddelelser, der eñer leven skai sendes 
til pantekredltor, tllsendes Ejerlejlighedsforenlngen v/ bestvrelsens admlnístrator. 

For pantererren gzlder i 0vrlgt de (Justltsmlnlster1ets pantebrevsformular A trykte besternrnelser ogsa 
for sä vldt angâr rente og omkostnlnger. 

IfNGLVSNJNG 
§18 

N;erv.erende vedta!gt for EJerleJllghedsforenlngen begil!res tlnglvst servitutstiftende og pantstlftende 
pâ eJendommene matr. ( ... ), og med respekt af de nu pâ.hvilende byrder, servltutter og h.2ftelser, hvor 
om henvtses tll tlngbogen. 

P,ÂTALEBERITTIGET 
§19 

Pàtaleberettlget efter n;erv.erende vedta!gt er, hvor ikke andet udtryl<kellgt er anfert, EJerlejlighedsfor 
en/ngen ved dennes bestvrelse samt EjerleJNghedsforeningens enf<elte medfemmer. 

Herudover er Syddjurs Kommune pátaleberettlget. 

GODKENDELSE 
§20 

Syddjurs Kommune skai meddele samtykke I medfer af Planlovens § 42. 

N/m<ofte, denJ; I (e 201i 

C/Jet~<.JeJ _ 
Carl Aage Nielsen 

Winnie Plauborg li 
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Bestyrelse 
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Pengeínstitut 

Lübker Residents Club 
Lübker Allé 123 
8581 Nimtofte 

Regnskabsâr: 1. januar - 31. december 

Niels Opstrup, formand 
Bruno Kold Larsen, kasserer 
Carl Aage Nielsen 
Winnie Plauborg Nielsen 
John Christensen 

BOO Statsautoriseret revtstonsektíeselskab 
Birk Centerpark 30 
7400 Heming 

Spar Nord 
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LEDELSESPÂTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt ârsregnskabet for 2021 for Lübker Residents Club. 

Ârsregnskabet afleegges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i foreningens ved 
teegter. 

Oet er vores opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsâret 
1. januar - 31. december 2021. 

Der er efter regnskabsârets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vœsentlìgt vil kunne pâvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilting. 

Ârsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Nimtofte, den 9. marts 2022 

Bestyrelse: 

Niels Opstrup 
Formand 

Bruno Kold Larsen 
Kasserer 

Carl Aage Nielsen 

Winnie Plauborg Nielsen John Christensen 

78 



IBDO 5 

DEN UAFHJENGIGE REVISORS REVISIONSPÂTEGNING 

Til medlemmerne i Lübker Residents Club 

Konklusion 
Vi har revideret ârsregnskabet for Lübker Residents Club for regnskabsâret 1. januar - 31. december 
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksís, resuìtatopgerelse, balance og noter. Ârsregnskabet udar 
bejdes pâ grundlag af regnskabsbestemmelseme i vedteegterne. 

Deter vores opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvìsende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsâret 
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtœgterne. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udfert vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli 
gere krav, der er geeldende i Danmark. Yores ansvar ifolge disse standarder og krav er neermere beskre 
vet i revisionspâtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af ärsregnskabet"'. Vi er uafhœngige af 
foreningen i overensstemmelse med internationale etíske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er geeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores evnge etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Deter vores opfattelse, at det opnäede revisionsbevis er tilstrœkkeligt 
og egnet sorn grundlag for vores konklusion. 

Frernheevetse af forhold vedrerende revisionen 
Ejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgerelsen og noteme. Disse 
budgettal, som fremgär af resuttatopgereísen, har ikke veeret underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for ârsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ärsregnskab, der giver et retvisende biltede i overens 
stemmelse med regnskabsbestemmelseme i vedtœgteme. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in 
terne kontrol, som ledelsen anser for n0dvendig for at udarbejde et ârsregnskab uden vœsentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af ärsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort 
seette driften; at oplyse om forhold vedrerende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
ársregnskabet pâ grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere foreningen, indstilte driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gare 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen at ârsregnskabet 
Yores mâl er at opnâ he] grad af sikkerhed for, om ársregnskabet som helhed er uden vœsentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspätegning med en 
konklusion. H0j grad af sikkerhed er et hejt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi 
sion, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er geeldende i Danmark, altid vil afdeekke veesentlíg fejlinformation, nâr sâdan findes. Fejlinforma 
tioner kan opstâ som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som veesentlíge, hvis det med rime 
lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pá de ekonornìske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne treeffer pâ grundlag af ärsregnskabet. 

Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er geeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio 
ne! skepsís under revisionen. Herudover: 

• ldentificerer og vurderer vi risikoen for vzesentlíg fejlinformation i àrsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udferer revisionshandlinger som reaktion pâ 
disse risici samt opnâr revisionsbevis, der er tilstrœkkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage veesentlig fejlinformation forärsaget af besvígelser 
er hejere end ved veesentlíg fejlinformation forärsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
samrnensveergelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesœttelse af 
intern kontrol. 
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• Opnâr vi forstâelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 
visionshandlinger, der er passende efter omstœndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmœssíge sken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af ârsregnskabet pâ grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der pâ grundlag af det opnâede revisionsbevis er veesent 
lig usikkerhed forbundet med begívenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om for 
eningens evne til at fortseette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vœsentlig usíkkerhed, 
skai vi i vores revísíonspâtegning gere oprneerksorn pâ oplysninger herom i ârsregnskabet eller, 
hvis sâdanne oplysnínger ikke er tilstrœkkelige, modificere vores konklusion. Yores konklusioner 
er baseret pâ det revisionsbevis, der er opnâet frem til datoen for vores revisionspâtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog rnedfere, at foreningen íkke teerigere kan fort 
seette driften. 

• Tager vi stilling ti! den samlede preesentation, struktur og indhold af ârsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om ârsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven 
heder pâ en sâdan mâde, at der gives et retvisende bíllede heraf. 

Vi kommuníkerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tìdsmeesstge pìaceríng af 
revisionen samt betydelige revtsíonsmeesstge observatíoner, herunder eventuelle betydeltge mangler í 
intern kontrol, som vi 1dentificerer under revisionen. 

Heming, den 9. marts 2(11.2 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR·nr. 20 22 26 70 

Steen Pedersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 23302 
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Ledelsesberetning - Grundejerforeningen Lübker Residents Club 

Foreningens formât 
Det er forenìngens formal at varetage de fzelles grundejerinteresser i Lübker Golf Resort, herunder drift 
og vedligeholdelse af feellesarealer, -anleeg og -installatìoner samt repreesentere grundejerne i relation 
til fzelles aftaler med evrige resortinterne og -eksterne parter (aftaler omkring Lübker Square, fibernet, 
renovation m.v.). 

Foreningens aktiviteter og ekonomtske forhold 
Foreningen har i det forlebne regnskabsâr opkreevet det ordìneere kontingent, som er anvendt til deek 
ning af de lebende drífts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter. Herudover er opkreevet et eks 
traordinœrt kontingent pâ i alt tkr. 549, som blev besluttet tilbage i 2020. 

Opgaverne er i àrets leb koordineret via bestyrelse og administrator. Som ptanlagt blev der med tíltree 
delse 1. januar 2021 ansat en viceveert. Desveerre kom personen aldrig i gang pâ grund af sygemelding. 
Derfor er der indgâet aftale med det tekniske team samt det grenne team i hhv. LGR og golfklubben om 
varetagelse af víceveertopgaverne og vedligeholdelse af fzellesareaterne. 

Der har i regnskabsâret ligesom foregáende veeret betydelige omkostninger hl advokatbistand i forbin 
delse med inddrivelse af restancer hos medlemmeme, seerhgt restancer hos medlemmeme i G-2019 
gruppen. Sâledes er der afholdt tkr. 168 i regnskabsáret. Trods bâde advokatens og bestyrelsens for 
ventning om fuldt medhold i sageme, vil disse omkostninger formenthg ikke fuldt ud bltve deekket. Sâ 
ledes er belebet i lighed med i 2020 udgiftsfort fuldt ud i regnskabet. Status pá restanceinddrivelse er 
kommenteret under afsnittet 'Seerííge forhold'. 

Árets resultat er et overskud pâ tkr. 268 imod budgetteret overskud pâ tkr. 354. fgenkapitalen er her 
efter tkr. 153. 

For regnskabsâret 2022 budgetteres der med et mindre underskud pá tkr. 15 under forudsœtning af, at 
ârskontingentet eges med 10 kr./BBR m2 for bebyggede grunde og 5 kr./byggeretskvadratmeter for 
ubebyggede grunde til hhv. 44 kr. og 22 kr per m2. 

G- 2019 restancen 
Der blev afholdt restmeeglíng i konflikten i aprii 2021. Preemíssen for foreningens deltagelse i retsmeeg 
lingen var, at G-2019 skulle acceptere at betale restanceme og acceptere, at der kun var én forening 
(LRC) til varetagelse grundejemes interesser. Da det kom til stykket og i lighed med tidligere forseg pà 
rneegling afstod G- 2019 fra at acceptere preemíssen for retsmeeglíngen og sâledes var det ikke muligt at 
forhandle en l0sning pâ konflikten pâ plads. Hovedforhandlingen i sagen er berammet til januar 2023 i 
Byretten. 

Udover inkassosageme mcxi medlemmerne grupperet i G-2019 er der i regnskabsáret fort et antat Inkas 
sosager mod medlemmer, som i lighed med G-2019 medlemmeme ikke betaler deres grundejerfor 
eningsbidrag og brugsretsbídrag til Square. Antallet af sager er dog faldende, idet en reekke inkassosa 
ger er afsluttet i 2021 med et gunstigt resultat. Endvidere er der i 2 sager, hhv. ved ét forlig og ved en 
tvangsauktion, indgáet aftale med Lübker Golf Resort ApS om overtagelse af de respektive sokkelgrunde 
tíl en pris modsvarende restancen. I en tredje tnkassosag havde en boligejer ikke accepteret sterrelsen 
af det under Covid-19 nedsatte brugsretsbídrag til Square. lfelge dommerens tilkendegivelse ville for 
eningen fá fuldt medhold, hvorefter grundejeren accepterede at betale restancen inkl. renter pá 1,2% 
per pábegyndt mâned samt inkassoomkostninger. 

Fëelles forsíkríng 
lndtíl udgangen af 2021 reprœsenterede foreningen grundejerne i en kollektiv forstkring, som opherte 
med udgangen af 2021. 

Pâ grund af de mange svampe og ràd skader i de seneste 5 âr varslede Tryg 100% stígníng pâ preemie 
samt eendríng af selvrisikoen tíl kr. 100.000 pâ alle type skader. Med andre ord Tryg enskede íkke at 
fortseette samarbejdet. 
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Der blev indhentet tilbud fra andre forsikringsselskaber. Generelt for tilbuddene var, at der kunne op 
nas en fornuftig preemie pa en kollektiv forsikring, men desveerre uden deekning for svarnp, insekt og 
rad. Sidstnœvnte skyldes skadeshistorikken under den kollektive forsikring med Tryg. Det var vurderin 
gen, at boligejerne kunne tegne en fritidshusforsikring pa fomuftige vilkâr (inkl. deekníng for svamp, 
insekt og râd) og med en fornuftig selvrisiko hos boligejerens respektive forsikringsselskaber og sàledes 
er boligejerne fremadrettet ansvarlig for egen forsikring, herunder indboforsikring. 

Andre forhold 
I juli 2021 udsendtes opleeg til forskennelse af grundejerforeningens arealer med opfordring til medlem 
merne at komme med kommentarer til opleegget. Om end antallet af tilbagemeldinger var fa, er det 
bestyrelsens vurdering, at der er behov og opbakning tH at finde lesntnger pâ en forskennelse af area 
lerne, herunder lesnìnger pâ feelles depot-/buggyrum og et-opladning af biler. Det forventes, at der 
treeffes beslutning herom pâ en ekstraordíneer generalforsamling i sommeren 2022, sâledes at evt. be 
slutninger kan gennemfores i lebet af efterâret 2022/forâret 2023. Det bemeerkes, at der ikke er ind 
regnet omkostninger til ovenneevnte i budgettet for 2022. 
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RESULT A TOPG0RELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Regnskab Regnskab Budget 
Note 2021 2020 2021 

kr. kr. kr. 

Kontingenter ........................................ 1 933.453 933.453 933.453 
lndteegt vedr. tab i SYD ........................... 6.690 31.484 o 
lndteegt vedr. tab i Nord .......................... 56.250 o o 
Ekstra kontingent jf. GF 2020 .................... 395.670 o 395.670 
Ekstra kontingent jf. GF 2020 LGR .........•..... 153.420 o 153.420 
El, vognly ............................................ 9.410 8.369 10.000 
lndteegter ........................................... 1.554.893 973.306 1.492.543 

Driftsomkostninger ................................. 2 -710.769 -577.669 -673.000 
Feelles veje og stier ................................ 3 -257.020 -122.237 -245.608 
Forsikringer og TV-pakke .......................... 4 -1.598 14.125 o 
Administration, revision og it ..................... 5 -297.328 -694.470 -220.000 
Omkostninger i alt .......................... ·-····· -1.266.715 -1.380.251 -1.138.608 

Afskrivninger ........................................ -16.987 o o 
RESULTAT F0R FINANSIELLE POSTER .......... 271.191 -423.932 353.935 

Finansielle omkostninger .......................... -3.323 -3.821 o 
ÄRETS RESULT AT .................................. 267.868 -427.753 353.935 
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BALANCE31.DECEMBER 

AKTIVER 

Molokker . 

Anlaegsaktiver . 

Debitorer . 
Tilgodehavender, kontingenter . 
Tilgodehavender, brugsretter . 
Tilgodehavender indbetalinger vedr. tab i SYD . 
Tilgodehavender indbetalinger vedr. tab i Nord . 
Tilgodehavender el vognly . 
Tilgodehavender evríge debitor . 
Periodeafgn:ensningsposter . 

Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger . 

OMS£TNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital, primo . 
Overfert af àrets resultat . 

E GEN KAP IT AL . 

lndefrosne feriepenge . 

Langfristede ga;,ldsforpligtelser . 

l.everandergœld . 
Periodísering LGR . 
Anden geeld . 

Kortfristede ga;,ldsforpligtelser . 

G~LDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2021 2020 
kr. kr. 

152.882 o 

152.882 o 

o 5.000 
248.979 142.415 

1.250.883 965.279 
6.690 37.206 
56.250 o 
8.000 8.000 
9.100 o 
3.659 3.659 

1.583.561 1.161.559 

118.534 294.151 

1.702.095 1.455.710 

1.854.977 1.455.710 

·115.086 312.667 
267.868 ·427.753 

152.782 -115.086 

o 9.795 

o 9.795 

6 293.033 396.335 
28.618 o 

7 1.380.546 1.164.666 

1.702.197 1.561.001 

1.702.197 1.570.796 

1.854.977 1.455.710 
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NOTER 

Kontingenter 
Kontingent. . 
Kontingent Lodge . 
Kontingent LGR . 
Kontingent LGR fra Lodge . 

Driftsomkostninger 
Renovation · ternninger . 
Elforbrug til belysning og vandpumper . 
Vagtrundering . 
Feellesarealer . 
Viceveert . 
Tab pa debitorer inkl. omk., heraf vedr. tab i SYD . 
Postkasse, leje af postrum mv . 

F~lles veje og stier 
Snerydning (saltning af veje) . 
Vedi. pumper . 
Feelles veje og stier . 
Vedi. Vejbelysning . 
Vedi. Molokker . 
Reparation legeplads . 
Plejeudvalg . 
Viderefakturering, faskiner . 
Mindre nyanskaffelser . 

Forsikringer og TV-pakke 
Forsikringer, opkreevet (indtœgt) . 
Forsikringer, omkostninger . 
Opkreevet Fibia (indtœgt) . 
Uspec. opkreevning Fibia . 
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2021 
kr. 

622.013 
50.626 

220.388 
40.426 

933.453 

124.603 
96.076 

169.934 
198.811 
59.255 
62.940 
·850 

710.769 

4.769 
11.131 
60.573 
54.874 
19.340 

o 
95.608 

o 
10.721 

257.016 

·255.820 
257.418 
-300.144 
300.144 

1.598 

11 

2020 Note 
kr. 

1 
622.013 
50.626 
220.388 
40.426 

933.453 

2 
116.013 
71.653 
150.745 
207.524 

o 
31.484 

250 
557.669 

3 
o 

13.813 
49.914 

o 
o 

1.414 
93.733 
-19.650 

o 
139.224 

4 
247.848 
232.709 
-299.130 
300.144 

-14.125 



IBDO 
NOTER 

Administration, revision og it 
Advokat og anden juridisk assistance . 
Forsikring . 
Hjemmeside . 
Annonce . 
Porto og gebyrer, pbs . 
lndbetalte rykkergebyr . 
M0deudgifter, generalforsamling, borgerkrig . 
Bogforingsomkostninger . 
Revision og regnskabsassistance . 
Revision og regnskabsassistance tidligere âr . 

Leverandergeetd 
Skyldig revisor . 
Skyldig advokat . 
Skyldig LGK . 
Skyldig renovation . 
Skyldig el . 
Skyldig Uniconta . 
Skyldig vejsalt . 
Skyldig vagtrundering . 

Anden gceld 
Skyldig A-skat, atp, feriepenge . 
Skyldig LGR . 
Skyldige brugsretter . 
Depositum postkasser . 
Skyldige omkostninger . 
Modtagne forudbetalinger vedr. 2021 . 
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2021 2020 Note 
kr. kr. 

5 
168.500 565.374 

o 7.509 
11. 719 7.344 
5.313 o 
8.378 9.225 

·10.624 -15.073 
26.741 31.019 
70.426 72.997 
16.875 15.000 

o 1.075 

297.328 694.470 

6 
15.000 15.000 

217.500 337.500 
10.000 o 
5.950 15.306 

26.364 14.973 
o 994 

3.700 o 
14.519 12.562 

293.033 396.335 

7 
26.470 42.643 
95.608 93.733 

1.250.883 965.279 
3.750 1.500 
3.835 37.842 

o 23.669 

1.380.546 1.164.666 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Ársregnskabet for Lübker Residents Club for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, 
som er beskrevet nedenfor, og foreningens vedteegter. 

Formâlet med ârsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe 
rioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkreevede kontingenter er tilstreekketìge. 

Ársregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste âr. 

Opstfllingsform 
Resuttatopgerelsen er opstillet, sä den bedst viser foreningens aktívítet i det forlebne regnskabsâr. 

De i resultatopgerelsen anferte, urevìderede budgettal for regnskabsâret er medtaget for at vise afvigel 
ser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkreevede kontingenter i henhold til budget har 
veeret tilstreekkelíge til at deekke omkostningerne forbundet med de realíserede aktiviteter. 

RESULT ATOPG0RELSEN 

lndt¿egter 
Kontingenter vedrerende regnskabsperioden ìndgâr i resettetopgaretsen. 

Omkostninger 
Omkostninger vedrerende regnskabsperioden indgâr i reseltaropgereìsen. 

Finansielle poster 
Finansielle índtzegter og omkostninger indregnes i perioden med de beleb, der vedrerer regnskabsperio 
den. 

Finansielle poster bestâr af renteíndteegter af bankindestâender og renteomkostninger pâ banklân. 

BALANCEN 

Materielle anl¿;egsaktiver 
Driftsmateriel veerdianseettes til kostpris med fradrag af akkumuterede afskrivninger. Afskrivningsperio 
den udger 5 âr. 

Fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler indregnes i resultatopgeretsen som enten índtzegt eller 
omkostning. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender veerdtanseettes til nominel vzerdi. 

Periodeafgraensningsposter 
Periodeafgrœnsningsposter, ind regnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrerende efter 
folgende regnskabsär. 

Egenkapital 
ldet medlemmerne ikke har mulighed for refusion af gebyrer for indmeldelse i foreningen, er hele for 
eningens overferte resultat betegnet som frie reserver. 

Gëeldsforpligtelser 
Gœldsforpligtelser veerdíanseettes til nomine[ veerdi. 
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Budget 2022 
Lübkerresidenlsclub 

1.1 · 31.12.2022 

Budget 
lndtœgter 

Kontingent 
Kontingent LGR 
8, vognly 
Evt. kontingentstigníng (fra kr. 17 /34 lii kr. 22/44 pr. m2) 

lndtœgter i alt 

672.639 
260.814 
10.000 

274.545 

1.217.998 
Omkostninger 
Driftsomkostninger: 

Renovation - ternnlnçer 
Elforbrug til belysning og vandpumper 
Vagtrundering 
Pleje of fœllesarealer, len og leje of maskiner (LGK) 
Vicevœrt 
Postkasse, leje of postrum mm 

Driftsomkostninger i alt 
Fcelles veje og stier: 

Snerydning 
Vedlígelholdelse pumper 
Diversen rep. og vedligeholdelse 
Rep. og vedligehold vejbelysning {herunder índk0b pœrer) 
Afskrivning pó nye rnolokker. Syd 
Plejeudvalg 
Trailer vedligehold og forsíkring 

Fœlles veje og stier i alt 
Forsikring/TV -pakke 

Forsílcringer, omkostninger 
Opkrœvet Rbia {indtœgt) 
Uspec. opkrœvning Fibia 

Forsikring/TV-pakke i alt 
Uforudset 

Dñffsomkostninger i alt 
Administration, revison & it 

Advokat & anden juridisk assistance 
Hjemmeside 
Kontorartíkler 
Porto og gebyrer. pbs 
lndbetalte rykkergebyrer, 
Mooeudg., generalfors. og andre grundejert. aktiviteter 
Bogf0ringsomkostninger 
Revision og regnskabsass. reg. tídl. ór 
Revision og regnskabsassistance 

Administration, revision & it i alt 
Omkostninger i alt 

-140.000 
-110.000 
-170.000 
-210.000 
-80.000 
2.000 

-708.000 

-10.000 
-20JJOO 
-60.000 
-100.000 
-33.974 
-'J7520 
-2.000 

-323..494 

-10.000 
300.144 
-300.144 
-10.000 

-1.041.494 

-50.000 
-10.000 
-Z.000 
-8.000 

-ZS.000 
·72.000 

-20.000 
-187.000 

-1.228..494 

Resultat f0r finansielle poster -10..496 

Finansieße poster 
Renteindtœgter 
Renteudgífter 

Finansielle poster total 
-5.000 
-5.000 

Árets resultat -15..496 
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IBDO 2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

SIDE 

F oreningsoplysninger 

Foreningsoplysninger . 
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Den uafhzengige revisers revísionspátegntng . 

Ledelsesberetning . 

Ârsregnskab 1. januar - 31. december 

Resultatopgerelse . 
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Noter .............•..................................................................................... 

Anvendt regnskabspraksis ............................................................•.............. 
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BOO St.llsdulutts..fel ,evisiu1!Sdktio,se\skal,, ''" danskejet revisions- O!I rádglvnlngsvlrksomhed, er medlern af BOO International Limited· et UK-baserei selskab med be¡ra,n 
set haeftelse · og en del af det internationale BDO netva,rl< bestáende af uafha,ngige medlemsfirmaer. 
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IBDO 
FORENINGSOPL YSNINGER 

Foreningen 

Bestyrelse 

Revision 

Pengeinstitut 

Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 
Lübker Allé 123 
8581 Nimtofte 

Regnskabsâr: 1. januar - 31. december 

Lars Janus Pedersen, formand 
Carl Aage Nielsen 
Jesper Klausen 
Winnie Plauborg 
Bjern Jensen 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Birk Centerpark 30 
7400 Heming 

Spar Nord 
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IBDO 4 

LEDELSESPÂTEGNI NG 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt ârsregnskabet for 2021 for Ejerlejlighedsforeningen 
Lübker Lodge. 

Ârsregnskabet aftëegges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i foreningens ved 
tzegter. 

Deter vores opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsâret 
1. januar - 31. december 2021. 

Der er efter regnskabsârets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der veesentligt vil kunne pâvirke 
vurderingen af foreningens finansielle stilling. 

Ârsregnskabet indstilles tit generalforsamlingens godkendelse. 

Nimtofte, den 10. marts 2022 

Bestyrelse: 

Lars Janus Pedersen 
Formand 

Carl Aage Nielsen Jesper Klausen 

Winnie Plauborg Nielsen Bjern Jensen 
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DEN UAFHJf:NGIGE REVISORS REVISIONSPÂTEGNING 

Til medlemmerne i Ejerlejlighedsforeningen Lübk.er Lodge 

Konklusion 
Vi har revideret ärsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge for regnskabsäret 1. januar - 
31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Árs 
regnskabet udarbejdes pâ grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtœgterne. 

Deter vores opfattelse, at ârsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsâret 
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelseme i vedtëegterne. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udf0rt vares revision i overensstemmetse med internationale standarder om revision og de yderli 
gere krav, der er geeldende i Danmark. Vores ansvar if0lge disse standarder og krav er neermere beskre 
vet i revisionspätegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af ârsregnskabet". Vi er uafhœngige af 
foreningen i overensstemmelse med internationale etìske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er geeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores evrìge etiske forpligtetser i 
hen hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnäede revisionsbevis er titstreekkeûgt 
og egnet som grundlag for vares konklusion. 

Fremhzevelse af forhold vedrerende revisionen 
Ejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgerelsen og noterne. Disse 
budgettal, som fremgâr af resuìtatopgeretsen, har ikke veeret underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for ärsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelseo at et ärsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med regnskabsbestemrnelseme i vedteegterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in 
terne kontrol, sorn ledelsen anser for n0dvendig for at udarbejde et ârsregnskab uden vœsentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen at ärsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort 
seette driften; at oplyse om forhold vedrerende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
ârsregnskabet pá grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gere 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af ärsregnskabet 
Vores mât er at opná hej grad af sikkerhed for, om ârsregnskabet som helhed er uden vzesentlig fejlin 
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspätegning med en 
konklusion. H0j grad af sikkerhed er et hejt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi 
sion, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er geeldende i Danmark, altid vil afdzekke veesentlig fejlinformation, nár sâdan fíndes. Fejlinforma 
tioner kan opstâ som felge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som veesentlige, hvis det med rime 
lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pá de ekonorniske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne trzeffer pá grundlag af ärsregnskabet. 

Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gœldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio 
nel skepsis under revisionen. Herudover: 

• ldentificerer og vurderer vi risikoen for vzesentlig fejlinformation i ârsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udferer revisionshandlinger som reaktion pá 
disse risici samt opnâr revísionsbevis, der er tilstreekkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage veesentlíg fejlinformation forârsaget af besvigelser 
er hejere end ved vœsentlíg fejlinformation forärsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
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IBDO 6 

sarnmensvœrgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesœttelse af 
intern kontrol. 

• Opnâr vi forstâelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re· 
visionshandlinger, der er passende efter ornsteendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmœssige sken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af ârsregnskabet pâ grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der pâ grundlag af det opnâede revisionsbevis er va-sent 
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om for· 
eningens evne til at tortseette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en veesenttig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspâtegning gere opmeerksom pâ oplysninger herom i ârsregnskabet eller, 
hvis sâdanne oplysninger ikke er tìlstrzekkelige, modificere vares konklusion. Vares konklusioner 
er baseret pâ det revisíonsbevìs, der er opnâet frem til datoen for vores revisionspâtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf0re, at foreningen ikke Ieengere kan fort· 
szette driften. 

• Tager vi stilling tilden samlede przesentation, struktur og indhold af ârsregnskabet, herunder 
noteoplysningeme, samt om ârsregnskabet afspejler de undertiggende transaktioner og begiven 
heder pa en sàdan rnáde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andel det planlagte omfang og den tìdsrnœssige placering af 
revisionen samt betydelige revísíonsrneessìge observationer, herunder eventuelle betydehge mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Heming, den 1 O. marts 2022 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR·nr. 20 22 26 70 

Steen Pedersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE -nr. 23302 
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Lede lsesberetni ng 

Foreningens formal 
Deter foreningens formal at varetage den fœlles drift og udvendige vedligeholdelse af ejendommen 
Trent Jones Alle 3, mens bidrag til og drift af fzellesareater, veje og stier ligger i regi af Lübker Resi 
dents Club, som de enkelte ejerlejlighedsejere tillige er medlemmer af. 

Foreningens aktiviteter og ekonorniske forhold 
Foreningen har i det forlebne regnskabsär via bestyrelse og administrator varetaget foreningens opga 
ver. Driften af ejendommen fortab planrneessígt. Derimod blev de vedligeholdelsestiltag, sorn f0lger af 
den vedtagne vedligeholdelsesplan, ikke igangsat i 2021. Mange af disse tiltag skat gennemfores udenfor 
feríesœsonen, og her har sávet Covid-19 som manget pa hândveerkere vist sig at udgere en udfordring. 

Behovet for at gennemfore de i vedligeholdelsesplanen besluttede tiltag er ikke blevet mindre og skal 
sáledes gennemferes. Henset til at der i mellemtiden opsamles de forn0dne midler hertil, henholdsvis 
at mere end halvdelen af lejlighedsejerne har valgt at sœíge deres lejligheder nt resortet, vil der vzere 
grundlag for at kunne tilrettelœgge gennernferelsen af planen pa en mere hensìgtsmeessig made, herun 
der at mange opgaver kan gennemf0res samlet. Resortet vil med de aftaler der blev índgâet ultimo 
2021 og med overtagelse per 31. marts 2022 beere ca. 77% af omkostningeme til drift og vedligeholdelse 
i Ejerlejlighedsforeningen. 

Resultatet for regnskabsâret blev et overskud pâ tkr. 241 mod et budgetteret underskud pa tkr. 316. 
Afvigelsen skyldes ovenneevnte forhold. Egenkapitalen udgjorde ved ârets udgang tkr. 639. 

Forventninger til 2022 
Budgettet er udarbejdet med et ueendret kontingent samt med germerníerelsen af de i vedhgeholdel 
sesplanen indeholdte tiltag for 2021-2022 tilde estimerede priser. Det medf0rer et budgetteret under 
skud pá tkr. 207 . ldet der er stor usikkerhed omkring sávet energipliser som hándveerkesudgttter i 2022, 
vil det kunne pâvirke sävel drifts- som vedligeholdelsesudgifteme og ârets resultat. 
Der lœgges op til, at bestyrelsen efter ârets generalforsamling gennemgâr vedtigeholdelsesplanen pa ny 
og prioriterer sävel reekkeíetge som timing for gennernteretsen af de i planen indeholdte tiltag. 

...,. 
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IBDO 
RESUL TATOPG0RELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Kontingenter . 
Kontingenter LGR . 
Ekstra indbetaling ejere . 
Ekstra indbetaling LGR . 

INDT ...£GTER . 

Belysning og ventilation vedr. lejl. ekskl. klub- 
hus . 
0vrig drift og vedligeholdelse . 
Administration, revision og it. . 

OMKOSTNINGER . 

RESULT AT F0R FINANSIELLE POSTER . 

Finansielle omkostninger . 

ÂRETS RESULTAT . 
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Regnskab Regnskab 
Note 2021 2020 

kr. kr. 

62.538 62.538 
33.154 33.154 

111.675 o 
89.175 o 

296.542 95.692 

1 -19.394 -18.417 
2 o ·24.994 
3 -31.006 -20.589 

-50.400 -64.000 

246.142 31.692 

-4.765 2.694 

241.377 28.998 

8 

Budget 
2021 

kr. 

62.538 
33.154 
111.675 
89.175 

296.542 

·26.000 
-560.000 
-25.500 

-611.500 ::'. 
~ •--. 

-314.958 .r, 
..... 
t 

-1.000 ;,; 
~ 

-315.958 ::. 
~ 
.r 

:,. 

--' 
t 
~ 
? 

;, 
:o 
"!i 
':o 
y 

-~ 



IBDO 
BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Tilgodehavender, kontingent acontoopkrrevninger . 

Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger . 

OMS..£TNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital, primo . 
Overfert af ârets resultat .. 

EGENKAPIT AL .. 

Leverandergzeld . 

Kortfristede gëeldsforpligtelser . 

G~LDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2021 2020 
kr. kr. 

20.949 10.907 

20.949 10.907 

642.078 410.637 

663.027 421.544 

663.027 421.544 

- 
397.351 368.353 - 241.377 28.998 - - 7 
638.728 397.351 ~- -e- 

"" "" 
4 24.299 24.193 

24.299 24.193 3 
" 
::,. 

24.299 24.193 -· - - ::: 
1 

663.027 421.544 r 

? 

- -< 

~ 
-· 



IBDO 
NOTER 

Belysning og ventilation vedr. lejl. ekskl. klubhus 
Elforbrug til belysning svalegange . 
El ventilation . 

0vrig drift og vedligeholdelse 
Diverse fzettesomkostrrìnger . 
Vedligeholdelsesplan . 

Administration, revision og it 
Advokat og anden juridisk assistance . 
Porto og gebyrer, pbs ......................•.•...•................... 
Hjernrneside og hosting mailadresse ......•........................ 
Bogf0ringsomkostninger . 
Revision .....................................•.......................... 
Abonnementer og kontingenter ..........•.•........................ 

t.everandergeeld 
Hen sat revisor . 
Skyldige omkostninger .........................................•..... 
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2021 
kr. 

2020 Note 
kr. 

1 
11.321 
7.096 

18.417 

2 
o 

24.994 

24.994 

11.713 
7.681 

19.394 

o 
o 

o 

- 
3 ._ - 

12.500 3.750 " - 
283 -312 - 

2.205 1.102 
6.568 5.637 - 
9.000 10.000 :,.. 

3 450 412 ..,. 
:;,. 

31.006 20.589 - - ::: 
4 9 

10.000 10.000 ? 
14.299 14.193 

- 

24.299 24.193 -< 

r 
-~ 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Arsregnskabet for Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den 
regnskabsskik, sorn er beskrevet nedenfor, og foreningens vedteegter. 

Formälet med ârsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabspe 
rioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkreevede kontingenter er tilstrzekkelig. 

Arsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste âr. 

Opstillingsform 
Resultatopgereìsen er opstillet, sâ den bedst viser foreningens aktivitet i det forlebne regnskabsàr. 

De i resultatopgerelsen enterte, ureviderede budgettal for regnskabsáret er medtaget for at vise afvígel 
ser i forhold ti[ realiserede tal, og denned hvorvidt de opkrzevede kontingenter i henhold til budget har 
veeret tilstreekketìge til at deekke omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. 

RESULTATOPG0RELSEN 

lndtil!gter 
Kontingenter vedrerende regnskabsperioden indgâr i resultatopgerelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger vedrerende regnskabsperioden indgâr i resultatopgeretsen. 

Finansielle poster 
Finansielle indteegter og omkostninger indregnes i perioden med de beleb, der vedrnrer regnskabsperio 
den. 

Finansielle poster bestár af renteìndtzegter af bankindestäender og renteomkostninger pá banklân. 

BALANCEN 

Ti lgodehavender 
Tilgodehavender veerdiansœttes til nomine[ vœrdi. 

Egenkapital 
ldet medlemmerne ikke har rnulighed for refusion af gebyrer for indmeldelse i foreningen, er hele for 
eningens overf0rte résultat betegnet som frie reserver. 

Greldsforpligtelser 
Gœldsforpligtelser vœrdianseettes til nomine[ vzerdí. 
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Budget 2022 
Ejerlejlighedsforeningen Lübker Lodge 

1.1 - 31.12.2022 

Budget 
lndtœgter 
lndtœgter fTa grundejerne: 

Kontingent 62.538 
Kontingent LGR 33.154 
Ekstra indbetaling 2022 - lejlighedsejere 223.350 
Ekstra indbetaling 2022 - LGR 178.350 

lndtœater i alt 497.392 
Omkostninger 
Belysning og ventilation vedr. lejl. ekskl. klubhus 

Elforbrug fil belysning svalegange -14.000 
El ventilation -10.000 

Belysning og ventilation vedr. lejl. ekskl. klubhus i alt -24.000 
Drift og vedligehold af ejendommen 

Repr. og vedligeholdelse. torelebiq ansläet -653.750 
Drift og vedligehold af ejendommen. i alt -653.750 
Driftsomkostninger i alt ..fi11.7SO 
Administration, revison & it 

Porto og gebyrer. pbs -1.000 
Bogf0ringsomkostninger -8.000 
Hjemmeside og hosting mailadresse -2.500 
Advokatomkostninger -4.000 
Revision -10.000 

Administration, revision & it i alt -25.500 
Omkostninger i alt -703.250 

Resultat '"' finansiele poster -205.858 

Finansielle poster 
Renteindtœgter - 
Renteudgifter -1.000 

Finansiefle poster total -1.000 

Ärets resultat -206.858 
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