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FORSLAG NR 1: VEDTÆGTSÆNDRING  

OPRINDELIG 

 

 

FORSLAG 

 

F 

At forestå vedligeholdelse og forbedringer af den af foreningen ejede 

infrastruktur, herunder internet-infrastruktur. 

 

Konsekvensændring: 
Såfremt ovenstående vedtages, indsættes ”internet infrastruktur" som 
konsekvens i §6 og §12, og beføjelse til at indgå aftale med privat 
virksomhed i §12. 
Se næste side. 
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A1 

Hver ejendom (det vil sige eet matr. nr.) betaler et årligt kontingent til 

foreningens administration og fællesudgifter. Det årlige kontingent 

fastsættes af den ordinære generalforsamling. 

Til reparation og vedligeholdelse af veje, fortove, stier, anlæg og 

fibernetinfrastruktur afsættes ud af det årlige kontingent et af 

generalforsamlingen fastsat beløb, der bogføres på særskilt konto til 

det pågældende formål. 

Kontingentet som fastsat på seneste generalforsamling betales årligt 

forud hver den 1.6. for perioden 1.6. 

– 31.5 og opkræves pr. ejendom.  

 

Stk. 2. Bestyrelsen forestår blandt andet vedligeholdelsen af de private 

fællesveje, fortove, stier og 

anlæg i foreningens område og den fælles fibernetinfrastruktur, hvor 

bestyrelsen har kompetence til at indgå overenskomst med privat 

virksomhed og med offentlige 

myndigheder om vedligeholdelse/reparation af de private fællesveje 

og diverse kloakledninger, der er  

nedlagt i disse. 
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FORSLAG NR 2: VEDTÆGTSÆNDRING  

OPRINDELIG 

 

 

FORSLAG 

 

Stk. 3. Alle medlemmer skal respektere de foranstaltede 

infrastrukturkomponenter i drift, der findes på matriklen. Mange af 

disse infrastrukturkomponenter forsyner de øvrige ejendomme i 

foreningen. Man må ikke afbryde, slukke, afskære en virksom 

infrastrukturkomponent. Kendte infrastrukturkomponenter er el-

forsyningskabler, vandledninger, fjernvarmerør, internetinfrastruktur 

(TDC & Husejerforeningen ABA) og gasledning.  

Stk. 4. Hvis der opstår skade på infrastrukturkomponenter i drift, skal 

det medlem eller den part der har forårsaget skaden orientere om det 

omgående til infrastrukturens ejer eller driftsleverandør.  
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FORSLAG NR 3: VEDTÆGTSÆNDRING  

Ny paragraf 16 

§16. ANSVAR FOR RACKSKABSHAVERE 

Stk. 1. Ejere af de matrikler, hvor der findes rackskabe til den fælles 
fibernetinfrastruktur, har pligt til at udlevere nøgle til kælderrum hvori 
rackskabet er placeret, således at nødvendigt vedligehold kan udføres. 
Husejerforeningen A.B.A. sikrer at disse nøgler er forsvarligt 
opbevaret. 

Matrikler med rackskabe: 

Matr. nr. Adresse 

1873 Amagerbrogade 204B 

1865 Amagerbrogade 210B 

1859 Amagerbrogade 216B 

1893 Hyacintvej 12 

1871 Oxford Allé 1B 

1878 Oxford Allé 6A 

1904 Oxford Allé 7A 

1778 Oxford Allé 12 

1836 Oxford Allé 22 

1802 Oxford Allé 32 

1795 Fussingsvej 4 

1781 Fussingsvej 5 

1797 Fussingsvej 8 

1799 Fussingsvej 12 

1822 Fussingsvej 16 

1789 Valmuevej 11 

1812 Valmuevej 18 

 

 

Stk. 2. Det er i bestyrelsens ret at udpege en tredjepart til vedligehold 
af fibernetinfrastrukturen. Denne tredjepart får således adgang til 
nøgler til rackskabe for at kunne udføre vedligehold.  

Stk. 3. Disse rackskabe benytter den lokale strømforsyning på 
matriklen. Derfor kompenseres den enkelte matrikel i det årlige 
kontingent. Ved opstart af fibernetinfrastruktur i 2020 kompenseres 
der kr. 1.000,-. 

Efterfølgende eventuel ændring af kompensation fastsættes ved den 
årlige ordinære generalforsamling. 

Stk. 4. Rackskabe må ikke flyttes uden aftale med Husejerforeningen 
A.B.A. Udgifter til eventuelt aftalt flytning afholdes af matrikelejerne. 

 

Konsekvensændring: 
Såfremt ovenstående vedtages, indsættes "fastsættelse af 
kompensation til rackskabshavere" som konsekvens i §7 stk. 5. 
(punkter på den ordinære generalforsamling). 
Se næste side 
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OPRINDELIG 

 

FORSLAG 
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af honorar til 
formand og kasserer, fastsættelse  
af kontingent samt fastsættelse af kompensation til rackskabshavere. 
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FORSLAG NR 4: OPDATERING AF VEDTÆGTERNE 

Bestyrelsen bemyndiges til, i forbindelse med indarbejdelsen af de på 
denne generalforsamling vedtagne ændringer af vedtægterne, også at 
foretage redaktionelle ændringer til vedtægterne generelt. Dette skal 
udelukkende gøres for at øge læsevenligheden af vedtægterne, såsom 
at rette stavefejl, tilføje navngivning af paragraffer og afsnit hvis disse 
mangler, samt rette fejl i nummereringer af paragraffer og afsnit. 
Dette må kun gøres såfremt det ikke ændrer på vedtægtens intention 
og mening. 
 


