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Referat 

Stiftende generalforsamling i 
Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt 

den 3. juni 2012 kl. 15:00 
 
 
Alle ejerne var til stede. 
 
1. Afklaring af evt. tvivlspørgsmål til udkastet til vedtægter 
Per Rasmussen, 415A, redegjorde for nogle enkelte ændringer i vedtægterne i forhold til den 
rundsendte version 5. Definitionen af et ”medlem” er blevet præciseret, og blomstergården er 
undtaget fra de fælles arealer. 
 
2. Godkendelse og underskrivelse af vedtægterne 
Vedtægterne blev underskrevet af alle tilstedeværende. 

 
3. Orientering om godkendelses- og tinglysningsproceduren 
Proceduren for tinglysning af vedtægterne vil være: 

1) Kopi fremsendes til Kulturstyrelsen til orientering og evt. bemærkninger. 
2) Kopi fremsendes til Gentofte Kommune til orientering og evt. bemærkninger. 
3) Der oprettes en ny sag under Tinglysningsretten. 
4) Tinglysningsgebyret kr. 1.400,00 indbetales til Tinglysningsretten. 
5) Der oprettes en digital underskriftsmappe under den oprettede sag. 
6) Ejerne af Atriumhusene underskriver vedtægterne med digital signatur. 
7) Gentofte Kommune underskriver vedtægterne med digital signatur. 
8) Tinglysningsretten lyser vedtægterne som servitut på de fem Atriumhuse. 

 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Som formand blev valgt Per Rasmussen, 415A. 
Som revisor blev valgt Bent Grønbæk, 415E. 
 
5. Drøftelse af evt. vedligeholdelsesarbejde i 2012 
Enighed om at iværksætte vedligeholdelse af det beplantede areal i indeværende år. 
Per Rasmussen indhenter tilbud på beplantning til fælles standard og løbende vedligeholdelse. 

Ved Bel levue Bugt  



 

Atr iumhusene  

Maling forventes gennemført i foråret 2013. 
 
6. Fastsættelse af evt. kontingent for 2012 
Kontingentet fastsættes, når vi kender omkostningerne til gartnerarbejdet. 
 
7. Status for varmesagen 
Telefonmødet mellem Retten i Lyngby og advokaterne blev refereret. Dommeren har givet os 
medhold i ønsket om syn og skøn. Ejerforeningen skal inden 14 dage fremsætte evt. ønske om 
supplerende spørgsmål til skønstemaet. 
 
8. Eventuelt 

1) På foranledning af fru Jytte Bernhard, 415C, der havde fået en varmeregning på kr. 
53.685 for 2010/11, drøftedes varmeforholdene. 

2) Fru Adda Fürstnow-Sørensen berettede historier fra den første tid omkring 1960. 
 
Referent: Per Rasmussen, 415A. 
 
 
 
 
 


