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GÆLDENDE APRIL 2017:
§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Andelsforeningen JOLLEHUSENE af 2014, Aalborg Sejlklub, Marina Fjordparken.
Foreningens hjemsted er Skydebanevej 48, 9000 Aalborg.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er at opføre, eje og administrere anliggender, rettigheder og forpligtigelser for Andelsforeningen Jollehusene af 2014, Aalborg Sejlklub, Marina Fjordparken.
Husenes formål retter sig mod opbevaring og vedligeholdelse af både, samt grej og udstyr med tilknytning til
sejlads. Husene må tillige bruges til bygning og reparation af joller, kajakker og mindre både.
§ 3. Andelshaverne
Den, der er noteret som ejer af et andelsbevis, benævnes andelshaver.
En andelshaver kan kun tegne én andel i foreningen.
Andelshaver skal være aktivt medlem af Aalborg Sejlklub og skal være ejer/medejer af et fartøj med land- eller vandplads i Marina Fjordparken.
For andelene 48 C, 48 D og 48 E gælder specielt, at det aktive medlem skal være ejer af en jolle eller et
mindre fartøj, der kan rummes i bygningen.
En andelshaver, der afhænder sit fartøj, skal inden to år anskaffe et andet fartøj eller fremleje/sælge/overdrage sin andel.
Nye andelshavere skal have vedtægter og husregler udleveret.
§ 4. Overdragelse af andel
Stk. 1. Ønsker en andelshaver at sælge sit andelsbevis, sker overdragelsen efter følgende prioriterede rækkefølge til personer, der opfylder § 3 samt:
• Til andelshaverens ægtefælle eller samlever (person som i de seneste 2 år har haft fælles husstand med
andelshaveren) eller deres børn/svigerbørn.
• Til medejer af et fartøj, hvis denne har været dokumenteret medejer de seneste 2 år.
• Til nuværende andelshavere af Andelsforeningen Jollehusene (svarfrist 14 dage).
• Til dem som er opført på en af bestyrelsen administreret venteliste (svarfrist 14 dage).
Hvis flere på ventelisten ønsker at overtage et ledigt jollehus, har den med laveste ventelistenummer førsteret. Ventelisten skal fremlægges ved hver ordinær generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter gebyr for at stå
på venteliste.
• Hvis ingen af de ovennævnte ønsker at overtage andelen til den udbudte pris, kan andelen overdrages til
enhver anden der opfylder paragraf 3. Salg annonceres af andelsforeningens bestyrelse på Aalborg Sejlklubs hjemmeside.
Stk. 2. Når der er indgået aftale om salg af en andel, fremsendes andelsbevis samt købsaftale til formanden
for andelsforeningen, der på andelsbeviset attesterer overdragelsen. Overdragelsessummen indbetales til
foreningen, som afregner overskuddet med sælgeren efter fradrag af evt. restancer.
§ 5. Andelens værdi
For hvert andelsbevis er fastsat en basispris for det rå jollehus, som det er opført af de oprindelige an-delshavere i fællesskab. Basisprisen kan ændres af generalforsamlingen, men reguleres i øvrigt hvert år den 1.1
med 75 procent af Byggeomkostningsindeks for boliger – i alt indeks. Udgangspunktet er 2014K2 (132,9)
Basispris udregnes som kvadratmeterpris der multipliceres med jollehusets antal kvadratmeter.
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For et andelsbevis kan der desuden være fastsat en merpris som dækker omkostninger til følgende forbedringer:
- Efterisolering af tag og etablering af loft
- Udbygning af elinstallation ved aut. installatør
- Indvendige døre i gavl mod vandet.
- Isolering af gulv og etablering af gulvbelægning.
Merprisen administreres af andelshaver og opgøres sammen med bestyrelsen i forbindelse med salg/overdragelse.
Bestyrelsen påfører merprisen på bagsiden af andelsbeviset efter dokumenterede omkostninger.
Bestyrelsen registrerer kun afholdte omkostninger i portioner på min. kr. 1000,- Merprisen kan maksimalt
udgøre 50 % af basisprisen.
Merprisen reguleres med samme takt som Basisprisen.
Salgsprisen er summen af basispris og evt. merpris.
Det til jollehuset hørende inventar indgår ikke i værdiansættelsen af andelsbeviset, og køber er ikke forpligtet
til at købe dette.
§ 6. Hæftelse
En andelshaver hæfter alene for andelsforeningens forpligtigelser med den kapitalandel, der er knyttet til
andelsbeviset.
Andelshaveren eller dennes bo hæfter overfor andelsforeningen for de til andelsbeviset knyttede forpligtelser, indtil ny andelshaver har overtaget andelsbeviset. Andelshaveren har andel i foreningens formue i
forhold til den oprindelige pålydende værdi som er angivet på det tilhørende andelsbevis.
§ 7. Andelsbeviserne
Et andelsbevis kan ikke pantsættes. Den til et andelsbevis tilknyttede andel i andelsforeningens formue kan
ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Et andelsbevis kan kun overdrages til andre i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.
For hvert jollehus udstedes et andelsbevis, der lyder på andelshavers navn og adresse, basis andelsværdi,
og ved salg/overdragelse evt. merværdi.
Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
§ 8. Brugsret
Andelshaver har brugsret til det jollehus, der er anført på andelsbeviset.
Stk.1. Arealet, som jollehusene står på, tilhører Aalborg Kommune.
Fremleje:
Stk.2. Andelshaver kan i op til 2 år fremleje brugsretten til sin andel, såfremt lejer opfylder betingelserne jf.
§ 3. Andelsforeningens bestyrelse skal godkende lejer.
§ 9. Kontingent
Kontingent til andelsforeningen fastsættes af generalforsamlingen med bindende virkning for andelshaverne.
Kontingentet skal blandt andet dække udgifter til forsikring og til udvendig vedligeholdelse.
Andelsforeningen afholder udgifterne til ejendomsforsikring (inventar, både, joller, værktøj og grej er ikke
dækket) og til forsvarlig udvendig vedligeholdelse af jollehuset, medens den indvendige vedligeholdelse
påhviler den enkelte andelshaver.
Udvendig vedligeholdelse skal foretages i overensstemmelse med retningslinjerne, der af Aalborg Kommune
er pålagt Aalborg Sejlklub eller ANF, og i øvrigt i overensstemmelse med de af Aalborg Sejlklub eller ANF
påbudte forskrifter.
Bestyrelsen etablerer og vedligeholder en kort- og langsigtet plan for vedligeholdelse og sikrer, via kontingentet, at foreningen råder over de nødvendige midler til at opfylde planen.
§ 10. Husregler
Bestyrelsen kan udarbejde regler mv. for anvendelse af jollehusene. Reglerne skal godkendes på først-kommende generalforsamling og er herefter gældende for andelshaverne. Sådanne regler kan dog ikke træde i
stedet for, overskride eller begrænse de i disse vedtægter anførte regler.
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§ 11. Eksklusion
Generalforsamlingen kan ekskludere ejeren af et andelsbevis og derved bringe brugsretten til ophør i følgende tilfælde:
Hvis andelshaveren har gæld til andelsforeningen og andelshaveren ikke har betalt det skyldige 		
beløb senest 60 dage efter at have modtaget et anbefalet brev med påkrav om betaling.
Hvis andelshaveren ikke opfylder betingelsen i § 3, og andelshaveren ikke inden for en 3 måneders
periode bringer forholdet i orden.
Hvis andelshaver trods skriftlig henstilling fra bestyrelsen stadigt ikke overholder foreningens
vedtægter og eventuelle husregler, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen at ekskludere 		
andelshaver.
Ved eksklusion af ejeren af et andelsbevis skal denne afhænde andelsbeviset indenfor en tidsfrist af 60 dage
fra vedtagelsen af eksklusionen. Sker dette ikke, kan andelsforeningen ved sin bestyrelse sælge andelsbeviset eller udleje det til andelsbeviset tilknyttede jollehus, indtil en overdragelse kan finde sted. Nettoprovenuet
ved salg/udlejning tilfalder andelshaveren med fradrag af evt. restancer.
§ 12. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er andelsforeningens højeste myndighed.
Hvert år inden udgangen af april skal ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Forslag
4.
Regnskab og budget
5.
Fastsættelse af kontingent
6.
Valg af formand
7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8.
Valg af 2 suppleanter
9.
Valg af revisor
10.
Valg af revisorsuppleant
11.
Eventuelt
Ordinær Generalforsamling varsles med mindst 5 uger pr. mail samt ved opslag på Aalborg Sejlklubs hjemmeside.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden, senest 3
uger før generalforsamlingen.
Indkaldelsen med dagsorden indeholdende evt. forslag fra medlemmer skal udsendes via mail senest 2 uger
før generalforsamlingen.
Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal vedlægges
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på begæring af to bestyrelsesmedlemmer eller på begæring
af mindst halvdelen af foreningens andelshavere.
I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten. Hver andelshaver råder over en stemme, som kan overdrages
til en anden andelshaver ved fuldmagt. En andelshaver kan maksimalt afgive 2 stemmer.
Til generalforsamlingen indbydes som deltager uden stemmeret en repræsentant fra bestyrelsen i Aalborg
Sejlklub.
Hvis en andelshaver har fremlejet brugsretten til sit jollehus, kan lejeren indbydes til at overvære generalforsamlingen uden stemmeret.
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§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 personer som er valgt blandt andelshaverne for et år ad gangen. Formanden vælges
af generalforsamlingen ved særskilt afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og kasserer,
Ved hver ordinær generalforsamling vælges desuden 2 suppleanter.
Det påhviler bestyrelsen at sikre god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender herunder betaling af fællesudgifter og almindelig vedligeholdelse.
Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over andelsforeningens udgifter og indtægter, og en fortegnelse over
andelsforeningens andelsbeviser med angivelse af navn og adresse på ejeren.
Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen godkender referatet, der udsendes via mail
til medlemmerne.
§ 14. Ændring af vedtægter
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af samtlige andelshavere,
Hvis forslag til vedtægtsændringer får 2/3 flertal på en generalforsamling blandt de fremmødte, men ikke 2/3
tilslutning af samtlige andelshavere, kan forslaget 2 - 4 uger senere på en ekstraordinær generalforsamling
vedtages med 2/3 af de fremmødtes afgivne stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen ved indkaldelse til generalforsamling.
§ 15. Tegning
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald tegnes foreningen af 2
bestyrelsesmedlemmer.
§ 16. Regnskab
Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår
følger kalenderåret.
§ 17. Opløsning
Opløsning af andelsforeningen sker ved likvidation. Generalforsamlingen vælger en likvidator, der skal være
advokat, Efter realisering af andelsforeningens aktiver og betaling af gæld, deles den resterende formue mellem andelsbeviserne i forhold til deres andels størrelse jf. fortegnelsen over andelsbeviserne.

Vedtægterne er ændret og godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2017

Gunnar Munk Jørgensen
formand

Jørgen Bladt
kasserer
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Kirsten Ahlgren
skretær

