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Sagsnr.: 

Ejendommen: Dato: 

Grundejerforeningen Ejendommen (uoverensstemmelser bedes korrigeret) 

Matr.nr 

Adresse: 

Ejer: 

Oplysninger 

Som led i sælgers positive oplj'sningspligt beder vi, efter aftale med denne, venligst om besvarelse af de 
nedenfor afkrydsede spørgsmal: 

1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen

1.1 Er der medlemspligt af grundejerforeningen 

Hvis nej, er ovenstående ejendom medlem 

Uanset besvarelsen i dette afsnit, ønskes øvrige spørgsmål besvaret. 

2. Udgifter til grundejerforeningen

__ Nej 

__ Nej 

Ja 

Ja 

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør kr. ___ årligt, der betales med kr. ______ _ 

den _____ for perioden __________________ _ 

Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet f.eks. til snerydning eller lign. 
__ Nej Ja 

Hvis ja, kr. _______ _ 

Er der truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet 
__ Nej Ja 

Hvis ja, forhøjes med kr. __________ årligt, pr. ________ _ 

Hvis ja, hvilke beslutninger _________________________ _ 

2.2 Er ejeren i restance til foreningen __ Nej __ Ja, med kr. _______ _ 

2.3 Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld __ Nej __ Ja, 
i alt kr. __________ pr. ________ _ 

med rentesats ______ %, der er variabel fast 

pr. ___ _ 

Hvis ja, hvad udgør ejendommens andel af gælden kr. ________ pr. ____ _ 

Hvorledes hæfter de enkelte medlemmer for gælden. ________________ _ 
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Kontingent opkræves via betalingsservice, vi skal derfor bede om ny ejers
kontaktoplysninger

Jon Plougmann

avlegaarden@gmail.com

avlegaarden@gmail.com

Søren Malmstrøm



For nedenstående dokumenter henvises til foreningens hjemmeside www.avlegaard.dk
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Referater:   http://avlegaard.dk/referater/generalforsamlinger

Ordensreglement:  http://avlegaard.dk/reglerogretningslinjer/ordensreglement

Vedtægter:    http://avlegaard.dk/reglerogretningslinjer/vedtaegter

Lokalplan nr 555.09:  https://dokument.plandata.dk/20_9565049_1553515561423.pdf

Servitutter:    http://avlegaard.dk/reglerogretningslinjer

Links til dokumenter:

Vejby d. 10. november 2020

v/  Formand Jon Plougmann 




