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f anl-edning af en påtænkt udstykning af ejendommene ma.tr.
rrr. L bz og 5 c Smidstrup by, Rungsted sogn, belJ-ggende
Folekravevej I41-, Hørsho1m, på1ægger rrndertegnede ejere
af ejendommen (i det følgend.e kal-det rfttdstykkernetr) føL-
gende af kommunal.bestyrelsen for Hørshol-m kommrrne god-
kendte servj-tutter, som skal respekteres af nuværende og
fremtidige ejere af ejendommene samt parceller udstykket
herfra.

$ 1.

Område

Udstykkerne af matr. rrr. I bz og 5 c Smidstrup byr Rungsted
sogn, i HørshoJ.m kommrrne, pålægger herved det nævnte om-
råde føl-gende servitutter, som også har gyl-di-ghed for a1.-
J.e parceJ-1-er, der efter den I.5.L976 udstykkes inden for
området fra de nævnte ejendomme.

$ z.

Grunde j erforening

Den til- enhver tid værende ejer af en parcel- inden for de-
klarationsområdet ska1- være medlem af en grundejerfore-
ning (herfra er dog und.taget fæJ-J-esareal-erne).

Grundejerforeningen'ska1 stiftes, når mi-ndst Loa/o af grund-
ejerne kræver det, e11er når mi-ndst Lo% af de udstykkede
grunde er soJ.gt r og kommrrnalbestyrelsen eJ.ler udstykkerrre
kræver det.

Gl:r.ndejerforenJ-ngens formå1 er at varetage medlemmernes
fæ11es interesser i- forbindelse med de ejendomme og fæ1--
J-esarea1er, der hører under foreningens område.

Grundejerforeningen fastsætter tøvrtgt se1-v sine vedtægter,
der dog ska1- godkendes af HørshoJ.m kommune.
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Bes]-utnirrger i foreningen træffes, hvor intet andet er
bestemt i- nærværend-e dekJ-aration e11er fremgår af fore-
ningens vedtaegter, ved simpeJ-t stemmefJ.ertal af de på
en general-forsamJ-ing mødende medlemmer.

Følgende besJ-utninger kan kun vedtages med et kval-ifi-
ceret fI-ertal- på 2/3 af de på ert general-forsamling mØ-
dende; udstykkerne }ran. dog vetoret overfor disse be-
sl-utninger, så1ænge de fortsat ejer mere end 3 parceJ.-
ler inden for området:

a) ænd.ringer af foreningens vedtægter

b) beslutninger, der kræver økonomisk indbetal.ing
r-rdover administrationskontingentet r oB udgifterne
ti1 drift og vedligeholdelse som nævrrt nedenfor
i $$ 3, 5, 6 os B

c ) bes1.utninger om anvendelse af fælJ-esarealerne

d) beslutninger om at ejere af grunde uden for de-
kJ.arationsområdet kan optages som medlemmer af
foreningen, e11er at grundejerforeningen kan sam-
mensluttes med en anden grundejerforening.

Al.1e sager melJ-em grundejerforeningen og dennes medlem-
mer skal- rrære undergivet de værnetingsregler, der findes
i nærværende dek]-aration.

Grrlnd.ejerforeningen har pligt til efter påkrav fra et med-
1em, udstykkerrre e11er kommrrnalbestyrelsen at tage skøde
på private vej- og fæ11esarea1er inden for dekl-arations-
området. Overdragelsesomkostningerne skal- afhol-des af
grrnde j erf oreningen.

Grundejerforeningen kan underskrive al.le bes1-utninger om
fæ1lesarealerne, disses udnytteJ-se samt om andre forhold
af fæ1J-es interesse. Foreningen kan lade sådanne beslut-
ni-nger J-yse servitut- og pantstiftende på de enke1.te ejen-
domme uden særski-1t godkende1-se fra grundejerne.

8a

Ve,j e m. v.

Veje, fortove, parkeringsarealer, belysningsanJ-æg rl.v. fær-
di-ganl-ægges af udstykkerne i overensstemmelse med et af
ingeniør f'.J. Thorsel1- udarbejdet og af HørsTtol-m kommune
godkendt projekt, hvorefter anlægget overdrages til grlnd-
ejerforeningen, der herefter afhol-der de med den fremtidi-
ge drj-ft og vedligekroldelse forbundne omkostninger.

$ 4.

Brandmure

Brandmure, der adskilJ-er ejendommener ska1- være fæ1les for
d.e tiJ-stødende huse og må ingensi-nde fjernes.
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$ 5.

Forsrrninfls]-edninger

Grundejerforeningen vedligekrolder sådanrre l-edninger i det
omfang, de ikke vedJ-igetro.1.des af vedkommende forsynings-
seJ-skab e11er af en offentJ-ig myndigkred. Vedli-gehol-deJ-se
af stikJ-edninger til de enkeJ.te parceJ.ler påhviJ-er vedkom-
mende grundejer.

Hver enkeJ-t grundejer er pl-igtig at tå1e el1er underskri-
ve deklaratj-oner med e11er uden pant ti1- ti-nglysning på
de udstykkede grunde, såfremt dette for1-anges af forsy-
ningsselskabet, kommunen e11er grundejerforeningen i- for-
bindelse med an1æg og vedligeholdelse af ledninger af en-
krver art, herunder også sådanne fremtidige an1æg som grund-
ejerforeningen måtte besJ.utte eller kommrrnerr forlange.

$ 6.

Antenneanlæg

Udstykkerne etablerer et fæ11es
drages ti1 grundejerforeningen,
nets mål-eattest foreJ-iggerr og
o g vedJ.igekroJ.deJ-s e somko s tninger
e j erf oreni-ngen.

antenneanl-æg, der over-
når Post- og Te1-egrafvæse-

så1edes at fremti-dige drifts-
herefter afhol-des af grund-

Der må ikke på de enkeJ-te parcel-l-er opsættes ttsynli-gerf an-
tenner.

$ 7'

Hegn

I skeJ- mod naboparce1J-er og som begrænsning mod fæJ-J.esare-
al.erne må al.ene plantes rosa rogllsa. Som afgrænsning mod
vejareal-er må al.ene anvendes ensartet bepJ-antnj.ng e11er
kregn efter grundejerforeningens naermere bestemmelser.

Hvi-s beplantning, hegn og vedl-igeholdeJ-se kreraf ikke sker
i overerrsstemmelse med det foran anførte, kan den påtal-e-
berettiged.e ogf eaLer grund.ejerforeni-ngen 1ad.e arbejd.et ud.-
føre af andre for gru.ndejerens regning.

$ B.

Fæ11esarea1er

De på vedhaeftede kortbiJ.ag viste fæ11esareal-er tiJ-såes med
græs ved udstykkernes foranstal-tning, hvorefter den frem-
tidige vedligetro1-delse overgår til grundejerforeningen.

Area1erne udlægges ti1 faell-es opkroldsarealer for de af de-
kJ.arationerr omfattede ejendommen og grundejerforeni_ngen er
p1i-gtig at tage skøde på fæJ-I-esareal-erne.
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Grundejerforeningen forestår disponeringen af area1-erne,
herunder evt. an1æg af legepJ.adser m.v. i overerrsstemmeJ--
se med reglerne krerfor i $ Z.

$ s.

Påtaleberettiget i-føJ.ge nærværende dekJ-aration er kommrr-
nal-bestyrelsen for Hørskrolm kommune.

Kommunalbestyrelsen kan helt e11er delvis delegere påta-
leretten ti1 grundejerforeni-ngen og kan ti1 enhver tj-d ti-].-
bageka1de en sådan deJ-egation.

Ved overtrædelse af deklarationen kan grundejerforenj-ngen
udøve påta1 eretten, krvj-s kommunalbestyrelsen ikke senest
3 måneder efter at være blevet opfordret hertil har rrd-
øvet påtaleretten e1ler tilkendegivet, at den agter at gØ-
re det.

$ ro.

Di spensation

Den påtaleberettigede
rationens bestemmelser
enkelt til-fæl-de giwes
di sp ens at ions f orkroJ-de t

kan meddele dispensation fra dekla-
, såfremt samtykke dertiJ- i hvert
af grundejerforeningen og de af
berørte personer.

$ tt.
T1ng1vsning

Nærværende dek1aration begæres tinglyst servitutstiftende
på matr.rrr. Lbz og 5c Smidstrup byr Rungsted Sogn samt på
parceJ-J-er udstykket krerfra, jfr. $ 1.

Ti1 sikkerhed for opfyJ-delsen af-'hvert
pl-igteJ.ser overfor'grr.nde jerforeningen
ti1.lige J.yst pantstiftende for et beLøb
hver enke1t parceJ..

enke]-t
begæres

medlems for-
dek]-arationen

af kr 4. ooo. oo på

tr'or så widt angår sj-t pantstiftende indhol-d respekterer de-
kl-arationen uden særski1-t påtegning.til enkrver tid størst
mulige 1ån i såvel- a1-mindelj.g- sorl sær1-ig realkredit, herunder
kontant1.ån og rentetil-pasningsl-ån og sparekassemidl-er uden
kaution. aLt tiJ. forhøjet rerrte.

Med krerrsyn ti1 de ejendommene påhvi1.ende byrder og servitutter
h.envises ti1 ejendommerres bJ-ad i tingbogen.

København, den 23. juli 4976.
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Anmel der: Grundejerforeni ngen
c/o D. Bondesen
Helleholm 33
2960 Rungsted Kyst.

I $ 7n stk. I ovenfor udgåq ordene "rosa rogusa" ogi stedet indsættes:

"....levende hegn, hvis højde maximalt må andrage 1,80 m."

Bungsted, den 2'apri I l 9gz

Grundejerforeni ngen "Hel I eholm"

" Hel I ehol m"
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