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ADVOKATFIRMAET
RYSGAARD

Registreringsafgift: 25.200,00

Købers bopæl:
Henriettevej 15, 1. sal
2920 Charlottenlund

Anmelder:
Advokat Jens Rysgaard
Strandvejen 102 E
2900 Hellerup
Tlf. 3945 2606

J.nr. 014467-0002

Matr.nr.
4 A A Ordrup By, Ordrup
Anpart 2

Beliggenhed:
Fredens Plads 4, st.
2920 Charlottenlund

ENDELIGT SKØDE 350873 01 0000-0098 17.05.2006 TA

25.200 q 00 K

Undertegnede Inga Makieva og Niki Salimian, Fredens Plads 4, st., 2920 Charlottenlund,
sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

Louise Cecilie Munch Johansen og Thomas Johannsen

den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr . 4 A A Ordrup, anpart 2,
beliggende Fredens Plads 4, st., 2920 Charlottenlund, med grundareal ifølge tingbogen 140
m2, hvoraf vej 0 m2.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

§ 1.

Ejendommen overtages af køber den 01.05.06, fra hvilken dato den henligger for dennes
regning og risiko i enhver henseende.

Risiko for ildsvåde er dog overgået fra slutsedlens dato, således at køber i skadestilfælde er
berettiget til at oppebære ejendommens brandforsikringssummer til anordningsmæssig
anvendelse.
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§ 2.

Med overtagelsesdagen den 01.05.06 som skæringsdag udfærdiges sædvanlig
refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter for tiden før og efter
skæringsdagen. Den således fremkomne saldo betales kontant.

Sælger foranlediger opmåling af evt. forbrugsbeholdninger, der afregnes til dagspris på
overtagelsesdagen, og foranlediger ligeledes aflæsning forbrugsmålere samt afmeldelse af
eventuelle automatiske betalingsordninger.

Ejendommen fraflyttes af sælger senest pr. overtagelsesdagen kl. 12, hvor ejendommen
afleveres i ryddet stand.

§ 1

Købesummen er aftalt til kr. --3.960.000,00--.
Skriver kroner --TREMILLIONERNIHUNDREDESEKSTITUS1NDE 00/100--.

Køber respekterer følgende panthæftelser og betaler følgende beløb:

Samejekontrakt
Sikkerhed for medlemmernes respektive forpligtelser
overfor hinanden i form af ejerpantebrev for kr. 25.000
tinglyst den 20.2.1987 med meddelelse til Nordea Bank
— Charlottenlund.

Kontant mægler

Hos ejendomsmægler Home, Søborg Hovedgade 87, 1.,
2860 Søborg er der deponeret

	
b.	 150.000,00

Kontant sælgers bank

Beløbet er deponeret i sælgers bank, Danske Bank,
Ordrup Torv, Ordrupvej 55, 2920 Charlottenlund eller
sikret ved bankgaranti inden skødets indlevering til
tinglysning, og frigives til sælger, når skødet er lyst
uden præjudicerende retsanmærkninger, jf. købsaftalens
bestemmelser. 	 kr.	 3.810.000,00

Købesum i alt
	

kr.	 3.960.000,00
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§ 4.

Parterne er enige om, at vilkårene og de øvrige betingelser for handlen fremgår af følgende
dokument:

-	 Købsaftale af 27.1.2006

Endvidere er det aftalt, at de pågældende dokumenter ikke skal tinglyses i henhold til
retspraksis, jf. den i Ugeskrift for Retsvæsen optrykte kendelse, UfR 1995.709.

§ 5.

De med denne handels berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Jens
Rysgaard, Rådhuspladsen 59, 1550 København V, der berigtiger handelen, betales af køber.

Sælger alene betaler samtlige omkostninger til eventuel egen advokat samt alle omkostninger
til Home, Søborg Hovedgade 87, 1., 2860 Søborg.

Inga Makieva	 Niki Salimian

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes
myndighed for så vidt angår sælgerne Inga Makieva og Niki Salimian .

l4e;-412-A/11 7//,P5cd 
Navn med blokbogstaver

Underskrift

L-1/6.Tiki
Stilling

t4l6,,s ~L.- £/1/ 9, t 
Bopæl

2‘ 
Postnr. og by
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Som købere:
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Louise Cecilie Munch Johansen
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Forannævnte ejendom rnqtr.nr. 	

OLGL
er under løbe nr. okcJi_AD Or. 1 /1
ansat til kontantejendomsvæ i 	  kr.
heraf kontantgrundværdi 	  kr.
Ejendommen udgør ikke landbrugsejendom, og er ikke
i matriklen noteret som del af en samlet fast ejendom.

GEN"rOFTE KOMMUNE
KOMMUNESERVICE BOLIGØKONOMITEAMET

Den % 	 /	 _

•
g	 sz)0 .04 ° °
2. -;-31	 cr\-



0

E

"t1

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde. Dkk 2.795.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.2006 under nr. 17516
Senest	 ændret den	 : 17.05.2006 under nr. 17516

Skødet er endeligt
*
Anm.:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.315.000
Pantebrev privat, Dkk 454.000
Ejerpantebrev, Dkk 200.000

Retten i Gentofte den 17.05.2006

Side:	 5

Akt.nr.:
D 666

•
Greta Hagge

•



	

*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Skøde. Dkk 2.795.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.2006 under nr. 17516
Senest ændret den	 : 19.10.2006 under nr. 31906

Side:	 7

Akt.nr.:
D 666

Købesummen berigtiget 19.10.2006

Retten i Gentofte den 19.10.2006

Thomas Jul Nielsen

•

•
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*** *	 ***	 Side:	 8
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
	 Akt.nr.:

• *** *** Tinglysningsafdelingen
	 D 666

Påtegning på Skøde. Dkk 3.960.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.2006 under nr. 17516
Senest ændret den	 : 24.10.2006 under nr. 32224

Købesummen berigtiget 24.10.2006

Retten i Gentofte den 24.10.2006

Thomas Jul Nielsen
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•
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	 ejendommen
Matr.nr. 4 aa Ordrup by

Ordrup

Beliggenhed: Fredens Plads 4, I.
2920	 Charlottenlund. -

Købers bopæl:
Tranegårdsvej 60,3.tv.
2900 Hellerup.

ANMELDER:.

PETER FABER-ROD
ADVOKAT, A,-£5DERET FOR HØJESTERET

Lyngtyve; 237	 •

Hellerup

Tlf:(Yl-62•3113

ENDELIGT	 SKØDE

Konkursboet Investeringsselskabet af 5. maj 1957 ApS, tidligere
Undertegnede /ASX 4136 ApS under konkurs v/kuratorerne advokat Per
Hansen, Rådhustorvet 4, 8900 Randers og advokat Per G. Koch, Brød-
regade 6, 8900 Randers, sælger, skøder og endeligt overdrager herved
til medundertegnede

INGE CHRISTINA BODEKÆR og
MICHAEL JOSEPHSEN
hver for 50%, begge boende
Tranegårdsvej 60, 3.tv.
2900	 Hellerup

den sælger ifølge skøde, tinglyst den 10/2 1986 tilhørende ideelle
2;?jrt....a.e ejendommen matr.nr. 4 aa Ordrup by, Ordrup, beligger---«
de Fredens Plads 4, I., 2920 Charlottenlund.

Overdragelsen sker på følgende vilkår:

Ejendommen, sælges, således som den er og forefindes og som beset
af køber, med grund af areal for hele ejendommen 1.153 m2, og med
de på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nagelfast
tilbehør, herunder centralvarmeanlæg med naturgas, alle slags led-
ninger og installationer, hegn, træer, beplantninger og alt ejen-
dommens rette tilliggende'og tilhørende.
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I handelen medfølger faste lampesteder, fastskruet badeværelses-
udstyr, herunder lamper, spejle og hylder.

Ejendommen overdrages iøvrigt med de samme rettigheder, byrder, ser-
vitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidli-
gere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens
forsyningsselskaber og grundejerforening.

På ejendommen er tinglyst følgende servitutter:

1) 17/12 1890 - hegn, bebyggelse, benyttelse, udstykning, indkør-
sler, spildevandsafledning m.m.,

2) 18/11 1985 - dekl. ang. en forsyningsvandledning, dens beva-
relse og reparation m.m.,

3) 12/03 1987	 samejekontrakt mellem ejerne Ladislav Papousek og
ASX 4136 ApS ang. brugsret, benyttelse, fællesudie›
gifter, vedligeholdelse m.m. og

4) 23/11 1987	 -	 dekl. ang. naturgasanlæg (dekl. nr . 15703).

2.

Køber er bekendt med og respekterer tinglyst deklaration om sameje
med ejeren 'af den anden anpart af ejendommen. 	 I henhold til den
tinglyste deklaration giver køberens andel bl.a. brugsret til
lejligheden beliggende på ejendommens 1. sal, tagetage, altan og.
terrasse, kælder nr. 2 og have Ar. 2. Fællesudgifter afholdes af
køber. med 175/315.

Til sikkerhed for ejernes respektive forpligtelser overfor hinanden
er tinglyst ejerpantebrev, stort kr. 25.000,- til variabel rente
og med meddelelser til Sparekassen SDS, Jægersborg Alle.

3.

Den købte anpart af ejendommen er overtaget af køberen den 1. juli
1988, fra hvilken dato den har henligget for købers regning og risiko
i enhver henseende, således at køber er berettiget til at oppebære
sin andel i bygningernes assurancesum, dog til lovmæssig anvendelse
og uden præjudice for panthavere eller sælger.

Den købte anpart overtages fri for lejemål af nogen art.

4.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusions-
opgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. 	 Saldoen reguleres
i den kontante udbetaling.

Fra overtagelsesdagen og indtil forrentning sker overfor Nykredit,
forrenter køber det i § 5 A 1 nævnte ejerskiftelån med 11% p.a..
Forrentes lånet til Nykredit før overtagelsesdagen, refunderer sælger
på samme måde rente til overtagelsesdagen.



Sælger foranlediger afmelding af eventuel betalingsservice.

Parterne foranlediger, at diverse forbrugsmålere aflæses på over-
tagelsesdagen.

5.-

Købesummen er fastsat til kr. 1.100.000,00, skriver een million og
eet hundrede tusinde kroner oo øre, der berigtiges på følgende måde:

A. Køber overtaer følgende i ejendommen indestående prioritets-
gæld:

1. Ejerskiftelån, der optages som 30-årigt obli-
gationslån (mix-lån) til rente 11% p.a.,
stort kr.	 905.000,00

195.000,00

.B. Ved nærværende skødes underskrift deponerer køber
i Amagerbanken, Hovedkontoret, Amagerbrogade 25,
2300 København S.

Det deponerede beløb frigives til sælger, når
nærværende skøde foreligger tinglyst uden præ-

, judicerende retsanmærkninger.

Det påhviler depositar af det deponerede beløb
at indfri gæld, som ikke skal overtages af kø-
ber, at betale eventuelle restancer på ejendom-
men samt at betale eventuel refusionssaldo i
købers favør.

KØBESUM I ALT:	 Kr.1.100.000,00

• 6.

I forbindelse med nærværende handel er der for sælgers regning ud-
bedret diverse mangler på ejendommen, hvorefter ejendommen fuldt
og aldeles henligger for købers regning og risiko.

De i skrivelse af 27. april 1988 fra advokat Peter Faber-Rod til
Amagerbanken omtalte forbehold og betingelser opretholdes i det om-
fang, de ikke allerede er dokumenteret opfyldt.

Ejendommen leveres med forsikring i anerkendt selskab uden forbehold
af nogen art. Denne police omfatter tillige angreb af svamp og in-
sekter. ' Køber har selv ordnet tegningen af denne forsikring.

7.

Nuværende og kommende gæld til vand, vej, fortov, kloak, rensnings-
anlæg og ledninger af enhver art overtages af køber udenfor købe-
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summen.	 Sælger oplyse.r, at 	 ,oNertagelsesdagen påhviler
ejendommen nogen gæld i så henseende;.,,,

Al anden gæld pr. overtagelsesdagen indfries
,
'af sælgeren i forbin-

delse med nærværende handels berigtigelse. Gæld, der afvikles gen-
nem forbrug, betales af køber fra overtagelsesdagen.

8.
•	 ,

De med nærværende handels ordning dg berigtigelse forbundne omkost-
ninger, herunder stempling af nærværende skøde, samt salær til advo-
kat Peter Faber-Rod, der berigtiger handelen, udredes af køber.

Sælger betaler samtlige omkostninger	 forbindelse med optagelse og
hjemtagelse af ejerskiftelånet, herunder vurdering, indskud, stem-
pel og honorar.

Mægler har ikke medvirket. -

Randers, den -/i://fq -19gg	 Hellerup, den if q - 18*8

Som sælger:	 Som køber:

Konkursboet Investeringsselskabet af

5. maj 1957 ApS (tidl. ASX 4136 ApS)
v/kujatorerne

ad okat Per Hansen	 advokat er G. Koch

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og
underskrivernes myndighed; f.s.v. angår sælger:

	

-a. <-‹,	 a'''"-t:-"--N	 •
,Navn:	 avn-

Stilling:	 sekretær	 •	 Stilling:
c/o Adv.fa. LouBopæl:

	

	 Bopæl:Brødregade 6, Randers

//

sekretær
c/o Adv.fa. Lou
Brødregade 6, Randers



• g'

a
c

E

i-', ^1.2nnzvnte ejendom mat nr. 92.Q., 6)("d---‘`y'

el under løbe nr./S7c) 6g6613 pr. 111 19 g S

nsat til kontantelendom9rerdi 	 	  kr. .27. 	 Oc

heraf kontantgrundvzrdi 	 	  kr. 	,69.goo
Ejendommen udgør ikke en landbrugsejendom. og er ikke
i matriklen noteret som del af en samlet tast ejendam.

GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

EJENUOMSSKATTEKONTORET, den /G/ 5 19e 8'

SUSANNE FLORENTZ

!UDFØRT I DAGBOGEN

22. EP.88 17598 -

RETTEN I GENTOFTE
LYST.

8k deter end:.,V,

Genpartens rigtiWied bekræftes

Solveig Rylander

:Tingbogsregistrator
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Akt:	 skab	 nr.

(Udfyldes af ting-
lysningskontoret)

Bank
Bolig Senfice
Omprioritering
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Tlf. 45 13 52 70

Danske

Dette pantebrev kan Ikke overdrage. til eje eller pant
eller gøres til genstand tor Individuel retsforfølgning

3/4 . 2007 
Afgift: DKK

Ejerlav:	 Ordrup

Matr. nr.:	 4 AA Ordrup, ideel anpart 44,00%,
ideel anpart nr. 2

Gade og husnr: Fredens Plads 4 Sagsnummer:
1198.0803-03-1 (01)
Side	 1 af 11

Anmelder (0(Kreditor hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 933.000DKK
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån 	 9.552DKK
- Indfrielsessum, indfriede lån	 791 .000DKK

- Omkostninger, indfriede lån 	 ODKK
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 4.579DKK
Afgiftspligtigt beløb	 127.870DKK

Ved beregningen er anvendt kursværdi

Navn:

Adr.:

Tlf.nr.:

PANTEBREV
Obligationslån med variabel rente og renteloft
med automatisk rentefald samt afdragsfrihed i
henhold til lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Debitors	 Thomas Johannsen
navn og bopæl: Fredens Plads 4, st

2920 Charlottenlund
GENPART 425816 02 0000.0020 	 03.04.2007 TA

3.400,00 K

Louise Cecilie Munch Johannsen
Fredens Plads 4,st
2920 Charlottenlund

erkender herved at skylde

Kreditors
navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr. 1339.9174 Lyngby-Taarbæk

30,00-årigt obligationslån
Serie 83D Realkredit Danmark A/S

Lånets
størrelse: 933.000 DKK

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 10, punkt 9 a.



Sagsnummer:
1198.0803-03-1 (01)
Side 2 af 11

Rente- og
betalings-
betalings-
vilkår:

4,51% årlig rente, der foreløbig er ansat. Den kvartårli-
ge ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat,
udgør 1,1275% af hovedstolen. Herudover betales bidrag
0,9500% p.a. beregnet af restgælden dog minimum
800 DKK p.a. pr. lån.
Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan. - 31. mar.,

11. juni for perioden 1. apr. - 30. juni,
1. sep. for perioden 1. juli - 30. sep.,

11. dec. for perioden 1. okt. - 31. dec.
Der henvises løvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser".

Matr.nr.
4 AA Ordrup, ideel anpart 44,00%, ideel anpart nr. 2

25.000,00 DKK Ejerpantebrev
2.550.000,00 DKK Realkredit Danmark med vilkår om

afdragsfrihed

Opsigelse:

Den pantsat-
te ejendom:

Oprykkende
panteret
efter:

Respekterede De før den 16.09.2006 lyste.
servitutter
m.v. (Henvis-
ning til
tingbogen til
strækkelig)

Særlige bestemmelser:

1. Udlånsbetingelser.

Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende ved-
tægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der
udleveres ved henvendelse til kreditor.
De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betin-
gelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret
til debitor.

2. Lånets afvikling.

Lånet afvikles som annuitetslån.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig
at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet.
Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag el-
ler helligdag.
Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalings-
frist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der på-
løber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor
enhver tid fastsatte regler herom.
Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid -oPilås-



Sagsnummer:
1198.0803-03-1 (01)
Side	 3 af 11

dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte
realkreditobligationer.
I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere
bestemmelse.
Kreditor kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid ændre stør-
relsen og/eller beregningsmåden for bidraget i overensstemmelse
med førnævnte udlånsregulativ for grupper af lån, herunder også
for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i konkrete til-
fælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor beta-
lingsforpligtelsen overfor kreditor har været misligholdt.
Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lå-
nets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Ændringer i
bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel fra afgivelse af
ændringsmeddelelsen.
Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er forelø-
big ansat. Renten og dermed ydelsen fastsættes på baggrund af
kuponrenten for obligationen, der fastsættes som beskrevet ne-
denfor.
Den variable kuponrente og dermed lånets rente beregnes som det
ikke-vægtede gennemsnit af Nationalbankens dagligt noterede 6
måneders CIBOR rentesats over en periode på 5 bankdage slutten- •
de den fjerde sidste bankdag i henholdsvis marts og september
tillagt et for obligationen fastsat rentetillæg på 0,85%-point.
Gennemsnittet beregnes på basis af CIBOR rentesatsen angivet
med fire decimaler og afrundes til to decimaler. Den således
beregnede rente er gældende for det efterfølgende halvår star-
tende den førstkommende 1. april eller 1. oktober.
Såfremt lånets første termin forfalder 11. juni eller 11. de-
cember, og der finder en rentefastsættelse sted i perioden fra
lånets udbetaling og indtil forfald af lånets første termin,
vil lånets rente i første termin være beregnet på baggrund af
en rente, der udgør et vægtet gennemsnit af den variable kupon-
rente på udbetalingstidspunktet og den variable kuponrente,"der
vil være gældende efter rentefastsættelsen 1. april henholdsvis
1. oktober.
Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR
rentesats vil Realkredit Danmark beregne rente som anført i det
ovenstående på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkeds-
rentesats.
For obligationen er derudover. .fastsat en garantirente på 5,00%.
Obligationens rente kan i forbindelse med en rentefastsættelse
aldrig overstige garantirenten.
Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalings-
dagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder ef-
ter den af kreditor registrede udbetalingsdag.
løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling
fornødne ydelse.

3. Afdragsfrihed.

I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10.juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslån med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de for-
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udgående afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal
dog minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af de
ikke-erlagte afdrag. Afdragsfrihed kan kun etableres i for-
bindelse med lånets udbetaling eller en ordinær termin, jf.
ovenfor under Rente- og betalingsvilkår. Efter lånets udbe-
taling skal debitor varsle ønske om en afdragsfri periode
inden den:
31. oktober	 for perioden 1. januar - 31. marts
31. januar	 for perioden 1. april 	 - 30. juni
30. april	 for perioden 1. juli 	 - 30. september
31. juli	 for perioden 1. oktober - 31. december
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en ordinær termin, lånets indfrielse eller lånets udløb.
Førtidigt ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske
til en ordinær termin og skal varsles efter ovenstående
frister. I lånets sidste termin betales den ydelse, der er
nødvendig for at afvikle lånet fuldt ud.

4. Forfald.

Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lå-
net til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter
den fastsatte afdragstid udløber.
Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor op-
fylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev.
I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet
til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til
at lade et pant besigtige.
Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist
indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan
søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted.
Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger
kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs øko-
nomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hid-
tidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen
tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab.
Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen.
Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden
anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomska-
tegori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt:
- lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder
p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været
ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne
for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så
det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den
nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sik-
kerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori.
Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt:
- lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller
en hurtigere amortisationstakt, eller
- lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori.
Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor
forhåndslånet overgik til endeligt lån.
Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra
tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog
henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen,

•
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hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller
handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet
for ophøret af den hidtidige anvendelse.
Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendom-
me, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50
årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i
takt med salget af de enkelte lejligheder.
Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dis-
pensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller min-
dre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til
indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering
overgår til anden ejendomskategori.
Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse.
Hvis lånsøger fortier oplysninger eller afgiver forkerte oplys-
ninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og har det haft ind-
flydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet,
betragtes det som en svigtende forudsætning for kreditor. Det
kan medføre, at lånetilbudet bortfalder straks eller - hvis
lånet er udbetalt - at lånet uden varsel opsiges til hel eller
delvis indfrielse.

5. Hæftelse.

Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som
personligt for lånet.
Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende
pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor
med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre
lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en re-
servefond, som er fælles for denne serie og de serier, med
hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefon-
den bliver større end lovens krav, kan der overføres midler
herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre
end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves
ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe den-
ne op til en passende størrelse.
Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3
måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i
det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt
der er taget forbehold herfor ved indfrielsen.

6. Indfrielse.

Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre be-
løb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene
måtte være skyldig.
I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på
grundlag af den nye restgæld.
Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor
af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post real-
kreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de,
hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke
være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr
for indfrielsen.
Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb,
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der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligati-
onsbeløbet til kurs 105. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant,
skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved
udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne
2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31.
oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte
datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller
helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest
sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb.
Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante
penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer.
Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære af-
drag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal af-
skrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på rest-
gælden alene.
For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med el-
ler uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor
med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden
svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkredit-
obligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende
forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer.
Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor.
Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godt-
gjort af debitor.

7. Morarenter og gebyrer.

Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige beta-
lingsdag, påløber morarenter.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet
fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige beta-
lingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.
Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og
misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse
med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen
heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser.
Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring
af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med førnævnte udlånsregulativ.

8. Realkredit Danmarks erstatningsansvar.

Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af
fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent
eller mangelfuldt.
Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er
Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
- Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse
af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte be-
givenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en
ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
- Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommuni-
kation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer,
krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller
hærværk (herunder computervirus og -hacking).
- Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten

•

•
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er rettet mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller
vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder og-
så, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark.
- Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kon-
trol.
Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis:
- Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er år-
sag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået
eller overvundet årsagen til tabet.
- Lovgivningen under alle omstændigheder gør Realkredit Danmark
ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet.

9. Fuldmagt.

Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne
pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol,
rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om
ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe
kreditor har pant i ejendommen.

10. Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på
nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i hen-
hold til Kreditaftalelovens pgf. 8.

Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat er jeg/vi u-
anset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på lå-
net(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) på
det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages langsom-
mere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet(ene) ikke
overstiger løbetiden på det/de indfriede lån. Samtidig meddeler
jeg/vi fuldmagt til kreditor til om nødvendigt at underskrive
de nødvendige dokumenter.

'øvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 10
og side 11).



nderskr t
Thomas Johannsen

Underskrift Underskrift

Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udsted rens(nes) myndighed:

/-/

Underskrift •Underskrift
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Orciru 	 den  16-03 	200-f
Hvis pantebrevet alene underskrives Som øvrige debitorer:
af debitor, erklærer denne samtidig
at være ugift/ikke at leve i regi-
streret partnerskab, eller at ejen-
dommen ikke omfattes af lov om æg-
teskabets retsvirkninger § 18.

Underskrift
Louise Cecilie MunCh Johannsen

Hvis debitor er gift/lever i regi-
streret partnerskab, erklærer med-
underskrevne ægtefælle/registrerede
partner samtykke i pantsætningen
jfr. lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18.

Hvis en anden end debitor har
endelig adkomst til den pantsatte
ejendom, tiltræder adkomsthaver
herved pantsætningen.

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Rasmus Garnell
stedfortræder

Stakkeledet 3
2970 Hørsholm

(Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 (■<‘/WC■b(1lifrt •
Stilling	 Gert Crilles J nsen
Bopæl

Navn
Stilling
Bopæl Hollænderdybet 32, 2.th.

2300 København Sundby
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Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og
udstederens(nes) myndighed:

Underskrift	 Underskrift

(Navn, stilling og bopæl 	 (Navn, stilling og bopæl
skal udfyldes med blokbogstaver) 	 skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn	 Navn
Stilling	 Stilling
Bopæl	 Bopæl

•

•



Side:

Akt.nr.:
D 666

	

* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 933.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 02.04.2007 under nr.	 8794
Senest ændret den	 : 02.04.2007 under nr.	 8794

Anm:
Pantebrev BG Bank A/S, Dkk 791.000
Ejerpantebrev med medd Danske Bank A/S, Dkk 865.000
Servitut lyst d. 31.01.2007 Lokalplan nr. 273

Retten i Gentofte den 18.04.2007

Dorete Olesen•



Afgift

ordea")
kr.	 7.400,00 Akt:	 skab	 nr.

(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Sælgerpantebrev	 ❑ ja	 nej

Anmelder

Ordrki ;Idee1: : å—ripart af
4 aa

anp.nr. 1
Fredens Plads 4,1
2920 Charlottenlund

Nordea Bank Danma	 S
Ordrup Afdelin
Ordrupve.
2920	 arlottenlund

nr.: 39631911
Ref.: Michael Henriksen
Lån nr.: 4375-632-123

tIor,J rank
Reaikreditgruppen
Vesterbrogade 8
Postboks 850
0900. København C
Tlf. 33 33 33 S3

Ejerlav:
Matr.nr.:
(Ejerlejlighedsnr.)
Gade og husar.:

GV
Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier):

Forhøjelse af lån	 400.000,00 kr.

- indfrielseasum, Indfriede lån 	 0, 00 kr.

- omkostninger, indfriede lån	 0 , 00 kr.

- forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 0,00  kr.

Afgiftspligtigt beløb
	

400.000,00 kr.

Pantebrev
Debitorernes
navn og bopæl: MICHAEL JOSEPHSEN	 CHRLSITNA BODEKÆR

FREDENS PLADS 4,1
	

FREDENS PLADS 4, 1
2920 CHARLOTTENLUND

	
2920 CHARLOTTENLUND

Kreditors
navn og bopæl:

Lånetsstørrelse:

erkender herved at være skyldig til: 	 GENPART 323336 01 0000.0098 	 22.06.2005 TA
7.400y00 K

Nordea Bank Danmark A/S
Ordrup Afdeling
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund

Kr. 400.000,00

Lånetype,rente- og	 Lånet er et stående lån (afdragsfrit) med en løbetid på 30 år. Lånet skal betales tilbage på en gang 30 år efter
betalingsvilkår lånets udbetaling.

Kreditor kan dog til enhver tid, når pantebrevet har løbet i mindst 10 år, med 3 måneders skriftligt varsel kræve,
at debitor begynder på at betale pantebrevet tilbage som et annuitetslån med variabel rente og dermed variabel
ydelse og over en periode, der vil medføre, at pantebrevet vil være indfriet i sin helhed 30 år efter lånets udbe-
taling, og i øvrigt på vilkår som fastsat af kreditor.

Pantebrevet forrentes fra udbetalingsdagen med en variabel rente, der svarer til renten på indskudsbeviser, som
til enhver tid er fastsat af Danmarks Nationalbank. Renten på indskudsbeviser (referencerenten) er for tiden
2,1500%	 om året. Hertil kommer et rentetillæg på 1,8500%,	 der er fastsat af kreditor. Det giver i alt en
rente på 4,0000%	 om året.

Rentetillægget afhænger af debitors til enhver tid gældende placering i kreditors Fordelsprogram.

Kreditor kan ændre rentetillægget i overensstemmelse med kreditors til enhver tid værende ret til at ændre
rente jf. kreditors Generelle vilkår for privatkunder.

Pantebrevet forrentes fra udbetalingsdagen med en kvartårlig rentebetaling på for tiden
4.000,00	 kr., der betales bagud hver 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

termin, første gang 30.06.2005	 for det da forløbne tidsrum.

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a.

415995
267 G SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN



Underskrifter:

NordeoWRentebetalingen reguleres i takt med ændringer i renten.

Hvis Danmarks Nationalbank ikke længere fastsætter rente på indskudsbeviser, er kreditor berettiget til at
vælge en anden tilsvarende referencerente.

Opsigelse	 Pantebrevet indestår uopsigeligt fra kreditors side, indtil det gennem ovennævnte ydelser er betalt.

Fra debitors side kan pantebrevet skriftligt opsiges til hel eller delvis indfrielse uden varsel.

Den pantsatte
ejendom:	 Matr. nr.	 Ejerlav	 Ejerlejligheds-/parcelnr.

4 aaOrdrup, Ideel anpart teteci=35:3ettatatazidEtz:4r....

Oprykkende
panteretefter:	 Kreditor

	 Oprindelig kr.	 til % p.a.
Ejerpantebrev	 2 5 .000,-

Servitutter	 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i ting- ;
bogen.

Saarligebestemmelser:
Ejerskifte	 Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder i tilfælde af tvangsauktion. Pantebrevsformular

A, pkt. 8 og 10 er således fraveget i dette pantebrev. Overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, regi-
streret partner, livsarvinger eller samlever af samme eller modsat køn, hvormed der i de seneste 2 år har været
etableret ægteskabslignende forhold med fælles folkeregisteradresse, betragtes ikke som ejerskifte. Dette gælder
ligeledes overgang til tidligere ægtefælle i forbindelse med bodeling.

2

For pantebrevet gælder i øvrigt kreditors Generelle vilkår for Fordelsprogrammet og Generelle vilkår for pri-
vatkunder i det omfang, disse ikke er fraveget ved bestemmelserne i dette pantebrev.

Debitor har ved underskrift på dette pantebrev modtaget kreditoplysninger i h.t. Kreditaftalelovens paragraf 8a
og 8b.

Øvrige
lånevilkår

Kredit-
oplysninger

Udlejning af
ejerlejligheder	 Kreditor kan forlange kapitalen indfriet, hvis ejerlejligheden udlejes. Opsigelse kan dog ikke ske, hvis der senest

14 dage efter påkrav stilles bankgaranti for pantebrevets terminsydelser i lejeperioden. Bestemmelsen gælder
dog ikke, hvis udlejning sker til familiemedlemmer i lige linje.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A, der er vedhæftet nærværende pantebrev som sidste
side.

Underskrevne ægtefælle/registreret partner erklærer
hermed samtykke i pantsætningen. Er underskrevne
medejer af det pantsatte underskrives som debitor.

Dato:

	

(b o

MICHAEL JOSEPHSEN
	

CHRISTINA BODEKÆR

Til vitterlighed om ægte underskrifter, date. erg<:-.---siltid og udstedernes myndighed:

Navn: td7 £11A Navn-

Michael Henriksen
Stilling: 	 Bankrådgiver 

Vremosevej 7 B
2610 Rødovre

Stilling.Hanne Iversen 
Filialchef
Vilvordevej 47

Bopæl: 	 	 Bopæl 2920 Charlottenlund



•

Side:	 6

Akt.nr.:
D 666

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 400.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 29.07.2005 under nr. 28346
Senest	 ændret den	 : 29.07.2005 under nr. 28346

å
Anm:
Ejerpantebrev med medd BG Bank-Ordrup, Dkk 150.000

Retten i Gentofte den 29.07.2005

Pernille Lisbeth Lund Steffen



Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant
eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning

Ejerlav : Ordrup
	 Afgift 1.400 DKK	

Akt	 skab V nr. ‘'
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Matr.nr.: 4 AA , anpartsnr. 2

Gade og husnr.: Fredens Plads 4 St

BG Bank (Danske Bank)
Bolig Service
Ejerskifte - køber
Nørre Voldgade 68
1390 København K
Tlf. 43 39 51 96

Anmelder:

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

Realkredit Danmark hæfter for disse oplysninger
Pålydende nyt lån	 2.550.000 DKK
- Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån 	 173.374 DKK
- IndfriPlsessum, indfriede lån 	 2.354.161 DKK
- Omkostninger, indfriede lån 	 16.064 DKK
- Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 	 6.400 DKK
- Afgiftspligtigt beløb	 0 DKK

Ved beregningen er anvendt kursværdier.

Debitorer.
Thomas Johannsen
Henriettevej 15, 1 th
2920 Charlottenlund

PANTEBREV
Obligationslån i serie 43D med afdragsfrihed i henhold til

lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Louise Cecilie Munch Johannsen
Henriettevej 15,1 th
2920 Charlottenlund

erkender hermed at skylde

Kreditor:
Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2,1590 KøbenhavnV
CVR nr. 1339.9174 København

Lånets størrelse:
2.550.000 DKK

Rente og betalingsvilkår:
Rente: 4% årligt.
Bidrag: 0,48343% årligt
Lånet afvikles som annuitetslån over 30 år.
Der henvises i øvrigt til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Opsigelse:
Der henvises til pantebrevets "Særlige bestemmelser".

Den pantsatte ejendom:
4 AA Ordrup , ideel anpart nr. 2

Oprykkende panteret efter:
25.000 DKK Ejerpantebrev

Respekterede servitutter m.v.:
De før den 01.08.2005 lyste respekteres

Nbl Bopælsforandring skal meddeles Realkredit Danmark
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange
kapitalen indfriet se sidste side punkt 9a.

GENPART 381098 01 0000.0098
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SÆRLIGE BESTEMMELSER

1.Udlånsbetingelser.
Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at
forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden
påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med
pantebrevet
Debitor er underkastet Realkredit Danmarks til enhver tid
gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte
udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til Realkredit
Danmark. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse
gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af
kursen er udleveret til debitor.

2. Terminsydelse.
Ydelsen, der indeholder rente, afdrag og bidrag, forfalder
1. marts	 for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni	 for perioden 1. april - 30. juni
1. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december

Ydelsen betales kontant med sidste rettidige betalingsdag den
sidste dag i terminsmåneden, som ikke er er en lørdag,
søndag eller helligdag.

Hvis ydelsen Ilte er betalt inden den fastsatte betalingsftist,
forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber
morarenter og gebyrer i henhold til de af Realkredit
Danmark til enhver tid fastsatte regler herom.

Alle betalinger på lånet, herunder rente, afdrag, bidrag og
øvrige betalinger, kan alene betales i lånets valuta.

Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for
lånets udbetaling vil fremgå af låneafregningen.

Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås
dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet
udstedte realkreditobligationer.

Feirste terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbe-
talingsdagen. Forfaldstiden for første terminsbetaling vil
fremgå af låneaftegningen.

I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

3. Afdragsfrihed.
I henhold til § 4 stk. 2 i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan kravet om, at
lånet skal amortiseres over løbetiden som et annuitetslån
fraviges for en periode på op til 10 år.
Efter en eller flere afdragsfri perioder må lånet ikke
amortiseres langsommere end et annuitetslån med en løbetid
svarende til lånets restløbetid tillagt den eller de forudgående
afdragsfrie perioders længde. Amortiseringen skal dog
minimum fastsættes som en annuitet, der sikrer, at der ved
lånets udløb ikke udestår et beløb overstigende summen af
de ikke-erlagte afdrag.

Afdragsfrihed kan kun etableres i forbindelse med lånets
udbetaling eller en ordinær termin, jf. ovenfor under Rente-
og betalingsvilkår. Efter lånets udbetaling skal debitor varsle
ønske om en afdragsfri periode inden den:
31. oktober for perioden 1. januar - 31. marts
31. januar for perioden 1. april - 30. juni
30.april for perioden 1. juli - 30. september
31.juli for perioden 1. oktober - 31. december
Ophør af en afdragsfri periode kan kun ske i forbindelse
med en ordinær termin, lånets indfrielse eller lånets udløb.
Førtidigt ophør af en afdragsfri periode skal ligeledes ske til
en ordinær termin og skal varsles efter ovenstående frister.
I lånets sidste termin betales den ydelse, der er nødvendig for
at afvikle lånet fuldt ud.

4. Rente.
Den under "Rente og betalingsvilkår" anførte rente beregnes
af den til enhver tid værende restgæld, og betales kvartalsvis
bagud.

Såfremt lånet udbetales ved overførsel af obligationer, skal •der tillige betales vedhængende kuponrente, som opkræves i
forbindelse med udbetalingen.

5. Bidrag.
Der betales et løbende bidrag jf. "Rente og betalingsvilkår"
ovenfor, der beregnes af lånets til enhver tid værende
restgæld, dog betales altid det af Realkredit Danmark til
enhver tid fastsatte årlige minimumsbeløb pr. lån. Bidraget
betales kvartalsvis bagud.

Realkredit Danmark kan på ethvert tidspunkt i lånets løbetid
ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget i
overensstemmelse med udlånsregulativet for grupper af lån,
herunder også for allerede udbetalte lån, og kan endvidere i
konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelsen overfor Realkredit Danmark har
været misligholdt
Ændringer i bidraget træder i kraft med 3 måneders varsel
fra afgivelse af ændringsmeddelelsen.

6. Gebyrer.
	 •

Realkredit Danmark kan fastsætte regler om gebyrer for
erindrings og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser
m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden
varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte
ydelser i overensstemmelse, med udlånsregulativet

7. Morarente.
Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned
regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige
betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden.

Realkredit Danmark forbeholder sig ret til ændring af
morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse
med udlånsregulativet

Reference nr.
3112131795-0550348-02-0015-017-T

Side 2 af 6



8. Hæftelse.
Debitor hæfter over for Realkredit Danmark såvel med det
pantsatte som personligt for lånet.

Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærvæ-
rende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til
Realkredit Danmark med pant i ejendommen. Debitor er
bekendt med, at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for
hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne
serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det
omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan
der overføres midler herfra til Realkredit Danmark.

Hvis seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens
krav, kan Realkredit Danmark beslutte, at der opkræves
ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe
denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at
indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel Også lån
eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabs-
år, pålignes sådanne bidrag, hvis der er taget forbehold
herfor ved indfrielsen.

9. Forfald.
Lånet forfalder til indfrielse ved den første ordinære for-
faldsdato, der ligger efter den måned hvori den fastsatte
afdragstid ophører.

Lånet er uopsigeligt fra Realkredit Danmark side, så længe
debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og
pantebrev. I modsat fald er Realkredit Danmark berettiget til
straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Realkredit
Danmark har til enhver tid adgang til at lade et pant
besigtige.

Realkredit Danmark kan ved ejerskifte forlange lånet helt
eller delvist indfriet En ny ejer, der har tinglyst endelig
adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den
tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse
skal bevilges, lægger Realkredit Danmark navnlig vægt på
ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, er-
hververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske
forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte
eller indirekte har påført Realkredit Danmark tab. Realkredit
Danmark kan fastsætte de nærmere vilkår for
gældsovertagelsen.

Realkredit Danmark kan uden hensyn til uopsigeligheden
uden varsel kræve lånet helt eller delvist indfriet i følgende
situationer

a) Hvis der indtræder et af de i pantebrevsformular B,
pkt. 9, angivne tilfælde af misligholdelse.

b) Hvis lånsøger fortier eller afgiver urigtige oplysninger i
låneansøgninger, skemaer m.v. og disse oplysninger har
indflydelse på låneudmålingen eller værdiansættelsen,

betragtes dette som en svigtende forudsætning for
kreditor, der uden varsel kan ophæve låneaftalen eller
opsige lånet til hel eller delvis indfrielse.

c) Hvis ejendommen inden 2 år fra lånets udbetaling helt
eller delvist overgår til anden anvendelse, således at
ejendommen overgår til anden ejendomskategori, og
lånet efter værdiansættelsesregleme for den nye ejen-
domskategori kun kunne have været ydet med en anden
lånetype, lavere værdiansættelse, lavere lånegrænse,
kortere løbetid end den, hvortil lånet er ydet eller hvis
lånetypen ikke kunne have været ydet

Tidspunktet for overgangen til anden ejendomskategori
regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens
indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse
og overtagelsesdagen, hvis dette ligger senere. Hvis leje-
kontrakt eller handel ikke indgås, regnes over-
gangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den
hidtidige anvendelse.

Ved forhåndslån regnes 2 årsperioden fra det tidspunkt,
hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån.

Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke
personlig dispensation med en restløbetid, der enten er
ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder
lånet på samme måde til indfrielse, hvis ejendommen,
inden lånet er fuldt betalt, overgår til anden
ejendomskategori

Debitor har pligt til straks at underrette Realkredit
Danmark om ændret anvendelse.

d) Hvis det til ejendommen hørende driftsinventar og
driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af
enhver art, og for landbrugsejendomme tillige den til
ejendommen hørende besætning eller produktions og
leveringsrettigheder sælges eller pantsættes, så pantets
værdi efter Realkredit Danmark skøn forringes
væsentligt.

10. Indfrielse
Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt
ved betaling af den skyldige restgæld med renter og andre
beløb, som debitor ifølge vedtægterne, udlånsregulativet og
pantebrevsvilkårene måtte være skyldig.

I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på
grundlag af den nye restgæld.

Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til Realkredit
Danmark af en til realkreditobligationsrestgælden svarende
post realkreditobligationer af samme serie, årgang og
rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkredit-
obligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte.
Realkredit Danmark kan fastsætte et gebyr for indfrielsen.
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Hvis gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse
være Realkredit Danmark i hænde senest ved udløbet af
opsigelsesfristen for obligationstermineme, som er :

31. oktober
	

for obligationsterminen 2. januar
31. januar
	

for obligationsterminen 1. april
30.april
	

for obligationsterminen 1. juli
31.juli
	

for obligationsterminen 1. oktober

Hvis de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en
lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være Real-
kredit Danmark i hænde senest sidste bankdag før op-
sigelsesfristens udløb.

Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontant
betaling, kan ikke indfries med realkreditobligationer.

Efter samme regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag
på gælden. Realkredit Danmark bestemmer, om sådanne
afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld
eller på restgæld alene.

Beregningen af indfrielsesbeliabet foretages af Realkredit
Danmark.

Realkredit Danmark kan kræve de med indfrielsen
forbundne udgifter godtgjort af debitor.

11.Force Majeure.
Realkredit Danmark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der
skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af

myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig,
oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage og natur-
katastrofer.

Ligeledes er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for skader
eller tab, der skyldes strejke, lockout og blokade. Dette
gælder uanset, at Realkredit Danmark selv er part i
konflikten, og den kun rammer dele af Realkredit Danmark
funktioner.

12.Fuldmagt.
Debitor bemyndiger Realkredit Danmark til at indhente
oplysninger om ejendommen i Bygnings og Boligregistret
(BBR), så længe Realkredit Danmark har pant i ejendommen.

Under særlige forhold er følgende bestemmelser gældende:

13.Forhåndslån
Hvis dette lån ydes som et forhåndslån, gælder
følgende: Lånet forfalder, hvis garantiforpligtelseme ikke
opfyldes, eller lånet Ikke efter endelig værdiansættelse og
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låneudmåling opnår sikkerhed inden for de i lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsatte
maksimale lånegrænser for den pågældende ejendoms-
kategori, eller byggeriet Ih påbegyndes eller afsluttes inden
henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf.
bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod
midlertidig garanti m.v.

14.Jordbrugslån
Ved jordbrugslån gælder følgende: Lån, der ydes ud
over en grænse på 45% i forbindelse med jordbrugslån,
forfalder, hvis jordbrugslånet efter ekstraordinær indfrielse
udgør mindre end 20% af ejendommens værdi.

15.Indfrielse af eksisterende pantsikrede lån.
Hvis dette pantebrev oprettes til konvertering af et
eksisterende pantsikret lån i ejendommen, gælder
følgende :
Hvis omlægningen ikke kan gennemføres som forudsat, er
jeg/vi uanset årsag hertil pligtig at medvirke til, at etablere en
prioritetsstilling i ejendommen, hvor hovedstolen(e) på
lånet(ene) ikke er større end den/de regulerede restgæld(e) •
på det/de indfriede lån, og hvor lånet(ene) ikke afdrages
langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på
lånet(ene) ikke overstiger løbetiden på det/de indfriede lån.
Samtidig meddeler jeg/vi fuldmagt til Realkredit Danmark til
om nødvendigt at underskrive de nødvendige dokumenter.

--oo0oo---



Navn:

Stilling

Bopæl:

Thorleif Skjedt
filialchef

Amagerfætledvej 45, 1.th
2300 København S

Skal udfyldes med blokbogstaver)
Thomas Rasmussen
privatrådgiver

Hoirnebaelchuse 302
4681 Herfølge

Navn:

Stilling

Bopæl:

Underskrift

Til vitte	 om æ	 erskrift(er), dateringens rigtighed og uds erens(nes)

(Skal udfyldes med blokbogstaver) 

Underskriftsvilkår.

Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i
henhold til Kreditaftalelovens § 8.

Hvis pantebrevet kun underskrives af een debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke leve i registreret partnerskab, eller at
den pantsatte ejendom Ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger § 18.
I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Som debitor og pantsætter:

Dato: öq	 • 01( 

Thomas Johannsen: 

Louise Cecilie Munch ohannsen:

Ægtefælles tiltrædelse af pantsætningen

For så vidt debitor er gift/lever i registreret partnerskab og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirk-
ninger § 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen.

Anden adkomsthavers tiltrædelse af pantsætningen

Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen.

Underskrift

Ti vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed

Underskrift	 Underskrift
(Skal udfyldes med blokbogstaver)

Navn:

Bopæl:

(Skal udfyldes med blokbogstaver) 
Navn:

Bopæl:
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*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 2.550.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.2006 under nr. 17548
Senest	 ændret den	 : 17.05.2006 under nr. 17548

Side:	 7

Akt.nr.:
D 666

•

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.315.000
Pantebrev Danske Bank Aktieselskab, Dkk 454.000
Ejerpantebrev med medd Danske Bank A/S, Dkk 200.000

Retten i Gentofte den 17.05.2006

Greta Hagge

•



Akt:	 Skab	 nr.
(Udfyldes af ting' ysningskontoret

a
a

ø

;7>

 EN

• -

Ejerlav
Ordrup
Ideel anpart af matr.nr.
4 aa
Ej erlejlighedsnr.

Gade og husnr.
Fredens Plads 4

Afgift DKK	 7.900

Anmelder
Nordea
Realkreditgruppen København
Vesterbrogade 8, Postboks 850
0900 København C
TLF. 33333833	 CV

Lånesagsnr. 562228
Tilbudsnr. 010101
Pantebrevsm. 595549

Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier):

Pålydende, nyt lån	 DICK
	

1.100.000,00
- restgæld, indfriede lån	 DICK

	

658.467,90
- omkostninger, indfriede lån 	 DK"(

	

9.457,61
- forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DICK

	

4.407,33

Afgiftspligtigt beløb 	 DICK
	

427.667,16

• Pantebrev
Obligationslån

Debitors
navn og bopæl

Kreditors
navn og bopæl

• Lånets størrelse

Rente- og
betalingsvilkår

Opsigelse

Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

Michael Josephsen	 Christina Bodekær
Fredens Plads 4,1	 Fredens Plads 4,1
2920 Charlottenlund	 29bPdg.r1WeItiliind:11

erkender at skylde

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C
CVR-nr. 15134275

DKK 1.100.000,00

Lånets nominelle rentesats er 3,0000% p.a.

Lånets bidragssats er 0,0750% pr. kvartal, beregnet af restgælden.

Lånet tilbagebetales som et annuitetslån.

Lånets løbetid er 10 år.

Ydelsen incl. bidrag forfalder
11. marts for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni for perioden 1. april - 30. juni
11. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december
Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser.

Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser.

0000.0098	 22.06.20135 TA

7.91:10900 K

NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a.
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Den pantsatte	 Matr.nr. Ideel anpart af matr.nr. 4 aa
ejendom	 med tilhørende brugsret til anpart nr. 01

Ordrup

Oprykkende	 25.000,00 DKK Ejerpantebrev
panteret efter	 150.000,00 DKK Ejerpantebrev

400.000,00 DKK Pantebrev til Nordea Bank Danmark A/S,
var. rente, stående lån (afdragsfrit).

Respekterede	 De før den 01.09.2005 lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold
servitutter m.v.	 respekterer pantebrevet.

Særlige	 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser
bestemmelser	 For pantebrevet gælder Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forret-

ningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter an-
noncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbetingelserne,
der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen
med lånetilbud.

Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås
som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige
forretningsbetingelser. 	 •
2. Debitors hæftelse for lånet
Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af for-
pligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for
lånet.

Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller an-
dre debitorer i Nordea Kredit.

3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit
Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kre-
ditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det
personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af
Nordea Kredits prisliste.

4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling
De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag.

Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. 	 •
Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit.
Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt
meddelelse til kunderne.

Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydel-
sernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen.

Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen.

Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder
rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen.

Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december
for perioderne henholdsvis 1. januar - 31. marts, 1. april - 30. juni, 1. juli - 30.
september og 1. oktober - 31. december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag
i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller
nytårsaftensdag.

Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder.
Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning.

2
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5. Ophævelse/opsigelse
Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige
lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde:

a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har
været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin
selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab.

b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til
udlandet.

c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, op-
hæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren.

d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalingerpå
dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og an-
dre omkostninger ved ejendommens drift.

e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lå-
net for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og lå-
neudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis bygge-
riet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låne-
udbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån.

f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansæt-
telsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter.

g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden
anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen
på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet
til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse.

h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende
situationer:

1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsak-
kord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med
en eller flere af sine kreditorer

2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet

3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-er-
hvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned
stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende.

6. Forsinkede eller manglende betalinger
Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente
af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits
udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v.

Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag.

Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og
oplyses efter anmodning.

Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea
Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis.

7. Lov om kreditaftaler
I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet,
hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvit-
terer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne.
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8. Bygninger på lejet grund
Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder
bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret.

Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddri-
velsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som
Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede
lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejen-
domsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeri-
et/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få pan-
teretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de
hidtidige bygning(er).

Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten op-
siges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent
til fuld betaling.

9. Pantebreve med selvskyldnerkaution
Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkau-
tionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det.

Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om
der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit.

Kautionisten erklærer ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kopi af pan-
tebrevet og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser.

Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til
debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit
eller andre.

Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor hen-
stand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kau-
tionistens samtykke.

10.Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån
Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån
i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen
ikke kan gennemføres som forudsat.

Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor
rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid.

Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea
Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter.

11.Forsikring
Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandfor-
sikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med
svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder
således for samtlige disse forsikringer.

12. Særlige bestemmelser for forhåndslån
Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet
ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet.

•

Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter be-
stemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse.



Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksi-
male lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet
nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lov-
fastsatte grænse.

Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte
værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante
salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet alene underskrives af
debitor, erklærer denne samtidig ikke at
være gift eller have indgået registreret
partnerskab eller at ejendommen ikke
omfattes af lov om ægteskabets rets-
virkninger § 18.

Hvis debitor er gift/har indgået registre-
ret partnerskab, erklærer medunder-
skrevne ægtefælle/registreret partner
samtykke i pantsætningen. Er under-
skrevne medejer af det pantsatte, un-
derskrives som debitor.

Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Pantebrevet består af 6 sider.

/(0, ZOO

Michael Josephsen

ZOc

Ægtefælle/registreret partner

Christina Bodekær 	 Ægtefælle/registreret partner

Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen:
Der meddeles samtykke til pantsætningen

Dato

Underskrift
Adkomsthaver	 Ægtefælle/registreret partner

Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers
vidner	 samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn

Stilling

Michael Henriksen
Bankrådgiver
Viemosevej 7 B
2610 Rødovre

Navn Hanne Iversen
Filialchef

Stilling	 Vilvordevej 47
2920 Charlottenlund

Bopæl	 Bopæl
Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/
vidner	 adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn	 Navn

Stilling	 Stilling

Bopæl
	

Bopæl
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* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 1.100.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 22.06.2005 under nr. 22142
Senest ændret den	 : 22.06.2005 under nr. 22142

Anm:
Pantebrev Nykredit Realkredit, Dkk 980.000

Retten i Gentofte den 22.06.2005

Donna Overballe

Side:	 7

Akt.nr.:
D 666

•

•



	
Stempel kr. ,j9}_ 	 Akt: Skab	 nr.

	

ç/00,	
(udfyldesQommerconor;)

Matr. nr. 175/315 af 4 aa Ordrup by,Ordrup

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr. Anmelder:

Fredens Plads 4, 1.

2920 Charlottenlund

Pantebrev
(Ejerpantebrev)

Advokat H.F. Dydensborg

Amagertorv 5

1160 K

Debitors
navn og bopæl:

Beløbets
størrelse:

ASX 4136 ApS, Bøsbrovej 22, 8900 Randers

giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget,

panteret med/uden personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs over-

dragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, for

Kr. 25.000,00

Skriver kroner totifemtusinde 00 øre

•

Rente- og
betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes med 6% over Nationalbankens diskonto

fra 1. januar 1987	 at regne.

Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter over-

dragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum.

Opsigelse:	 Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor med
14 dages varsel

Den pantsatte
ejendom:

Oprykkende
panteret efter:
(iflg. Tinglysnings- )i
lovens § 40 stk. 3)

Matr. nr. 175/315 af 4 aa Ordrup by, Ordrup

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet. se side 3 pkt. 9 a.

)2t4g	 i?ry 1 1_9, 1.11,5Q København Kf‹?.;`11'i7 G



Dato: 	
8/2-1987	 Pantedebitor(er)-  

sign. ASX 4136 ApS

(Niels Yde Nielsen)
Ægtefælle- 

Særlige
bestemmelser: Meddelelser i h. t. retsplejelovens § 563 eller 564 og øvrige meddelelser, der efter loven skal

sendes til pantekreditor, bedes sendt til

Sparekassen SDS, Jægersborg Alle 22, 2920 Charlottenlund

der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette
pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

Respekterede
servitutter m.v.:	 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen-

dommens blad i tingbogen.

Underskrift:	 løvrigt underkaster jeg mig de på side 3 trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevs-
formular A).

Vitterligheds-
vidner: Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/

udstedernes myndighed:

Navn  sign. Hanne Hjarsen 	 Navn  sign. Claus Hansen 

Stilling 	
sekretær	 Stilling  

bankass.

Bopæl Sct. Pedersgade 10

8900 Randers

Bopæl  Markedsgade 34	

8900 Randers

Tinglysningspåtegninger:



four

414... A., 44, Ofauyo	Oaiti‘e

INDFØRT I DAGBOGEN

rE087 04379

RETTEN I GENTOFTE
YST.

/77

• Anmelder:

Advokat H. F. Dydensborg

Amagertorv 5

1160 K

Nærværende ejerpantebrev respekterer fremtidigt pantebrev til Nykredit,

stort kr. 1.490.000,-, rente 10% p.a.

København, den 11. marts 1987

ASX 4136 ApS (Niels Yde Nielsen)

INDFØRT I DAGBOGEN

12.MA487 05305

RETTEN I GENTOFTE
LYST,

51r7he Psclz7son

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Stempel kr. alp_	 Akt: Skab	 nr. 6:76,,C
(udfyldes af dommerkontoret)

/Voö

•

Matr. nr. 140/315 af 4 aa Ordrup by, Ordrup

(Ejerlejlighedsnr.)
~1~i.

Gade og husnr.	 .	 Anmelder:

Fredens Plads 4, st.	 Advokat H.F. Dydensborg

'920 Charlottenlund —	Amagertorv 5

1160 K

Pantebrev
(Ejerpantebrev)

Debitors
navn og bopæl: ASX 4136 ApS, Bøsbrovej 22, 8900 Randers

giver herved mig selv eller den, til hvem nærværende pantebrev måtte blive overdraget,

panteret med/uden personligt gældsansvar for mig i tilfælde af dette pantebrevs over-

dragelse til andre, være sig til ejendom, pant eller på anden måde, for

Beløbets
størrelse: Kr. 25000 ' 00

Skriver kroner totifemtusinde 00 øre

Rente- og
betalingsvilkår: Pantebrevet forrentes med 6% over Nationalbankens diskonto

fra 1 januar' 1987	 at regne.

Renten erlægges hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter over-

dragelsen kommende termin for det da forløbne tidsrum.

•
Opsigelse:	 Nærværende pantebrev kan til enhver tid opsiges af kreditor eller af debitor med

14 dages varsel

Den pantsatte
ejendom:

Oprykkende
panteret efter:
(iflg. Tinglysnings-
lovens § 40 stk. 3)

Matr. nr. 140/315 af 4 aa Ordrup by, Ordrup

Nykredit, 10% p.a., kr. 1.148.000,-

Form. 267 G
;

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved l'o ^ sinket !..-!a!ing af rrnt,iu eg	 kredit	 roz-1,R.,,-: kapitalen ^ ndfriet. ye :;ide 3 pkt 9 a.
Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København k

.	 s ■ ,



. ,

.

3-33

-3	 ,

Særlige
bestemmelser: Meddelelser i h. t. retsplejelovens § 563 eller 564 og øvrige meddelelser, der efter loven skal

sendes til pantekreditor, bedes sendt til

Sparekassen SDS, Jægersborg Alle 22, 2920 Charlottenlund

der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette
pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

Respekterede
servitutter m.v.: 	 Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejen-

dommens blad i tingbogen.

Underskrift: løvrigt underkaster jeg mig de på side 3• trykte bestern
131,

dsel L111s4ninisteriets pantebrevs-
A 11formular A).

Dato:  1 8/ 1-1 987 	 Pantedebitor(er)- 	
(Niels Yde Nielsen)

Ægtefælle-

Vitterligheds-
vidner:	 Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/

udstedernes myndighed:

Navrrsi qn. Hanne Hjarsen 	 Navn sign. Claus Hansen

Stilling  sekretær 	 Stilling 	 bankass.

Bopæl  Sct. Pedersgade 10 	 Bopæl  Markedsqade 34

8900 Randers	 8900 Randers

Tinglysningspåtegninger:
IMW= ØR er I DAGBOGEN

?J2..FF...FJ 87 0368t_-

R.'TTEN I GENTOFTE
LYST.

, bes41.w.e5, Hanne Thune
assistent

;G_ en



Side (12af sider

Ct(d

o.

a.

rn

E
E

Afgift kr.: 1400

Ejendomsm.: 126224

44'

Allonge til ejerpantebrev
stort oprindeligt
oprindelig debitor
med pant i matr. nr.
tinglyst den

Anmelder:

Navn:

Adr.:

Tlf. nr.:

135.000
Ladislev Papousek
4 aa, Ordrup anpart nr. 2
6.12.2002

Nykre t NS
GENTOFTE
Jægersborg Ak 36

2920 39 96 
220 3Ch9arlott3 

23
CharlottenlundT 

Fax 39 96 23 33

Fremover respekteres alene følgende hæftelser:

Valuta	 Låntype
dkk
dkk	 ktl. lån med rte.tilpasn. og

afdragsfrihed
GENPART 227272 01 0000.0098 	 05.12.2003 TA

1.400,00 K

Kreditor	 Hovedstol
ejerpantebrev	 25.000

Nykredit	 1.475.000

Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Pantebrevets bestemmelser er i øvrigt uændrede.

Ladislav Papousek



Afgift: kr. 4.400

•

Ejerlav: Ordrup, ideel anpart nr. 2
Matr.nr.:4aa
Gade og husnr.: Fredens Plands 4, ST

Akt:	 Skab 3 nr. ‘'"
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder:

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

•■■

Frede Telleften
Advokat

— Frederikssundsvej'26 B
2400 København NV

Tlf. 35 83 8622': Fax 35 83 85.22
info®tellefsen.dk . www.tellef,sek>tcl,k

EJERPANTEBREV
(FAST EJENDOM)

Debitors
navn og bopæl:
	

Niki Salimian
	

Inga Makieva
Tårnblæservej 3, 1 tv
	

Tårnblæservej 3, 1 tv
2400 København NV
	

2400 København NV

giver herved

Kreditor: sig selv eller den, til hvem dette ejerpantebrev måtte blive overdraget, uden personligt
gældsansvar i tilfælde af ejerpantebrevets overdragelse til andre, det være sig til ejendom, pant
eller på anden måde, panteret for

Beløb:	 Kr. 200.000,00
Skriver kroner tohundredetusind 00/100

Rente- og	 I tilfælde af at den pantsatte ejendom tvangsauktioneres, forrentes ejerpantebrevet fra
betalingsvilkår:	 tidspunktet for tvangsauktionen til betaling finder sted. Renten udgør 10% pr. år over

Danmarks Nationalbanks diskonto på tidspunktet for tvangsauktionen.

Opsigelse:	 Ejerpantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitor med 14 dages varsel.

GENPART 272138 01 0000.0098 	 06.09.2004 TA
4.400y00 K

Nb! Bopælsforandring skal meddeles kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 4, punkt 9 a.
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Oprykkende
panteret efter: DKK	 25.000,00

DKK	 2.315.000,00
DKK	 454.000,00

Ejerpant 1% p.a.
Realkredit Danmark 5% p.a.
Danske Bank 6,75% p.a.

Den pantsatte
ejendom:
	

Mat. nr.
4aa Ordrup , ideel anpart nr. 2

Respekterende	 Med hensyn til de på den pantsatte ejendom nu påhvilendc servitutter og byrder henvises til
Servitutter mv.:	 ejendommens blad i tingbogen.

Særlige	 Meddelelser i henhold til retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal •
bestemmelser:	 sendes til pantekreditor, bedes sendt til

Danske Bank A/S
Kredit Service
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Danske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på
dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaktionspåtegninger.
Den i pantebrevets sædvanemæssige tekst (Justitsministeriets pantebrevsformular A) punkt 10
indeholdende tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev.

Respekterende	 Med hensyn til de på den pantsatte ejendom nu påhvilende servitutter og byrder henvises til
Servitutter mv.: 	 ejendommens blad i tingbogen. 	 •
Pantebrevs- 	I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A.
formular:

0
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Debitors
underskrift:

Hvis ejerpantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller
at den pantsatte ejendom ikke er omfattet af § 18 i lov om ægteskabets retsvirkninger.

Dato	 Debitor - Niki Salimian

Dato Debitor - Inga Makieva

Ægtefælles	 Hvis debitor er gift/registreret partner, og den pantsatte ejendom er omfattet af § 18 i lov om
tiltrædelse af	 ægteskabets retsvirkninger, meddeler undertegnede ægtefælle/registrerede partner samtykke til
pantsætningen:	 pantsætningen. (Er ægtefællen/den registrerede partner medejer, gælder underskriften som

debitor og pantsætter.)

Dato	 Som ægtefælle eller registreret partner/som debitor og
pantsætter

Vitterlighed	 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes
myndighed:

3100 Hornbæk
Adresse	 	  Adresse

Postnr. og by:	 Postnr. og by: 	

Underskrift:~	 Underskrift:

Side 3 af 4

Navn	 	  Navn

Lone Tømmerup
Stilling	 bankassistent	

Sauntevej 25
Stilling

Gitte Høg
bankfuldmægtig

borgerdiget 102
2730 Herlev



Side:	 5

Akt.nr.:
D 666

•

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Inga Makieva m.fl.
Lyst første gang den: 03.09.2004 under nr. 38170
Senest ændret den	 : 03.09.2004 under nr. 38170

Anm:
Pantebrev med rentetilpasning Nykredit, Dkk 1.475.000
Ejerpantebrev med medd Nykredit Bank A/S,Driftscenter Privat,
Dkk 135.000

Retten i Gentofte den 03.09.2004

Lene Granau

•



side 7-

Allonge til ejerpantebrev 200.000,00 kr. med pant i ejendommen matr.nr . 4 aa Ordrup
Afgift: 11.400,00 kr.

Anmelder:

BG
Låne '	 e
Nørre	 dgade 68
1391 '	 ' havn K

efon 70 1 99 99

1Bank 
rvice

Ejerskifte - køber
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Tlf. 43 39 27 00

Undertegnede LOUISE CECILIE MUNCH JOHANNSEN OG THOMAS JOHANNSEN, HENRIET-
TEVEJ 15, 1. tv., 2920 Charlottenlund, der ved skøde den 	 har erhvervet ejendommen

matr. nr.:	 4 aa Ordrup
beliggende: Fredens Plads 4, 2920 Charlottenlund

er indtrådt som pantekreditor og pantedebitor ifølge dette pantebrev. Bestemmelserne i pantebrevet ved-
stås, idet pantebrevet dog fremover er uden personligt gældsansvar. Samtidig er den tidligere ejer udtrådt
som pantedebitor og pantekreditor.

Dette ejerpantebrev forhøjes herved med 665.000,00 kr. til 865.000,00 kr.,
skriver ottehundredesekstifemtusind 00/100 kroner.

Dette pantebrev respekterer fremover af pantegæld:

DKK	 25.000,00 ejerpantebrev
DKK	 2.550.000,00 Realkredit Danmark
DKK	 791.000,00 BG Bank A/S

4,00% med vilkår om afdragsfrihed
variabel rente med vilkår om afdragsfrihed

Bestemmelsen i dette ejerpantebrev om forrentning og opskrivning af hovedstolen med påløbne renter
ophæves hermed for såvel hovedstolen før som hovedstolen efter forhøjelsen. Fremover gælder følgende:

I tilfælde af at den pantsatte ejendom tvangsauktioneres, forrentes ejerpantebrevet fra tidspunktet for
tvangsauktionen til betaling finder sted. Renten udgør 10% pr. år over Danmarks Nationalbanks diskonto
på tidspunktet for tvangsauktionen.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der sendes til pantekreditor, bedes
fremover sendt til BG Bank A/S (Danske Bank A/S), Låne Service, Nørre Voldgade 68, 1390 København
K.

BG Bank A/S (Danske Bank A/S) bemyndiges til på vores vegne at underskrive påtegninger af enhver art
på dette pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

I øvrigt vedstås ejerpantebrevets bestemmelser som gældende også for det forhøjede pantebrev.

Endvidere respekteres de indtil dato tinglyste servitutter og byrder.

GENPART 381100 01 0000.0098 	 18.05.2006 TA
11.400f00 K



2006

f)t-S 

Inga Makieva og Niki Salimian.

Thomas. Rasmussen..
privatrådgiver

side S

Allonge til ejerpantebrev 200.000,00 kr. med pant i ejendommen matr.nr. 4 aa Ordrup

Denne påtegning er anført på pantebrevets side og side g . r

LOUISE CECILIE MUNCH OHANNSE OdTHOMAS JOHANNSEN

•Til vitterlighed for så vidt angår den nye debitor om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udste-
ders/udstedernes myndighed.

Navn:
Stilling:
Bopæl:

Underskrift:

•• Thorkeif Skjedt	
.. fitialct^ef	

45, 1 . th.
231Merfaelln.;:ivt ejavnApp, 	

Navn:
Stilling:
Bopæl:

Underskrift:

•



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 200.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 03.09.2004 under nr. 38170
Senest	 ændret den	 : 17.05.2006 under nr. 17550

Side:	 9

Akt.nr.:
D 666

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.315.000
Pantebrev Danske Bank Aktieselskab, Dkk 454.000

Retten i Gentofte den 17.05.2006

Greta Hagge

•

•



Side:	 10

Akt.nr.:
D 666

	

* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Forhøjelse af ejerpbr. med medd. Dkk 665.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 17.05.2006 under nr. 17550
Senest	 ændret den	 : 17.05.2006 under nr. 17550

Anm:
Pantebrev Realkredit Danmark, Dkk 2.315.000
Pantebrev Danske Bank Aktieselskab, Dkk 454.000

Retten i Gentofte den 17.05.2006

Greta Hagge

•

•



,18t(h),

Tinglysningsafgift i alt 1.400 kr.

side 12

Allonge til ejerpantebrev kr. 865.000 med pant i matr. nr . 4 AA Ordrup, ideel anpart nr. 2.

Anmelder: Danske Bank
Bolig Service
Omprioritering/Tillægslån
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 45_13 52 70	
Sagsnr.: 1198.0803-61*

Dette ejerpantebrev respekterer fremover med oprykkende panteret følgende:

• DKK	 25.000,00 Ejerpantebrev
DKK	 2.550.000,00 Realkredit Danmark

DKK	 933.000,00 Realkredit Danmark

4% obligationslån med vilkår om afdragsfri-
hed
obligationslån med variabel rente og renteloft
med automatisk rentefald samt vilkår om
afdragsfrihed

Endvidere respekteres de indtil dato tinglyste servitutter og byrder.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der ifølge loven skal sendes til
pantekreditor, bedes fremover sendt til Danske Bank ;"Bolig Service, Holmens Kanal 2-12, 1092
København K.

Ejerpantebrevet består herefter af 12 sider.

•
København, den 24. april 2007

Ifølge fuldmagt

Danske Bank

GENPART 428522 02 0000.0020	 26.04.2007 TA
1.400x00 K

Vivian Munch	 Marlene Dyrløv Bøgen



***
*
***• Akt.nr.:

D 666
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Side:	 13

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 865.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Louise Cecilie Munch Johansen m.fl.
Lyst første gang den: 03.09.2004 under nr. 38170
Senest ændret den	 : 25.04.2007 under nr.	 9891

Retten i Gentofte den 08.05.2007

Grete Wittendorff

•

I

•

•



Det medfører, at panteretten ved pantsætning af pantebrevet kan udvides ud over pantebrevets hovedstol ved
opsamling af indtil 5 års forfaldne og uforfaldne.renter i henhold til pantebrevets pålydende rente.

7 " ;• •

• .•
-Pantebrevet kan til enhver tid opsiges af kreditor eller debitOr med 14 dages varsel.

Matr.nr.	 Ideen anpart i 4-AA Ordrup By, Ordrup

Opsigelse: 

Den pantsatte
ejendom:

•

Form. 167 G
416045 01.94

i
	

Stempel kr.

sM«.- B retsafgift:	 kr. 2.950,00
LXkl-f-

I jr.giffilighedsnr.) 	 Ordrup

4-AA Ordrup By

Gade og husnr.: 	 Fredens Plads 4, 1.

Akt: Skal? nr.
(Udfyldes af ommerkontoret

Akt:	 skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Sælgerpantebrev 0 ja Argjlfikler:

Anmelder

Unibank A/S
Ordrup afd.
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund

Tlf.nr.: 39631911

Ejerpantebrev
(Fast ejendom)

Debitors	 Michael Josephsen
navn og bopæl:	 Fredens Plads 4, 1

2920 Charlottenlund

Christina Bodekær
Fredens Plads 4, 1
2920 Charlottenlund

giver herved mig selv eller den, som pantebrevet bliver overdraget til som eje eller pant, panteret uden person-
ligt gældsansvar for

Lånets størrelse:	 Kr. 150.000,00 skriver kr. ethundredeogfemtitusisinde 00/100

Rente-
og betalingsvilkår.	 Pantebrevet forrentes med en årlig rente på 10% p.a. over Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto.

Renten forfalder til betaling hver 11. december.

Bliver pantebrevet pantsat til sikkerhed for debitors gæld, omfatter pantesikkerheden også renter i henhold til
pantebrevets pålydende rente. Renteberegningen starter på det tidspunkt, hvor pantebrevet er blevet pantsat til
fordringshaveren.

Bliver pantebrevet pantsat til sikkerhed for andre end debitors gæld, omfatter pantesikkerheden også renter i
henhold til pantebrevets pålydende rente. Renteberegningen starter på det tidspunkt, hvor fordringshaveren
retter krav mod pantsætter på grundlag af debitors misligholdelse eller misligholdelse af pantsætningsforholdet.

Oprykkende
panteret efter.	 Kreditor

Nykredit
Oprindelig kr. 	 til % p.a.

867.000,00
Uaflyst pr.	 Nedbragt til kr.

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, punkt 9 a.



Der henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og øvrige meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekredits r,
bedes sendt til

Unibank A/S
Ordrup afd.
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund

der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette pantebrev, herund r
kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

I henhold til rente og betalingsvilkår (jf. ovenfor) kan panteretten ifølge pantebrevet i visse tilfælde gøres gælc
ende med mere end ejerpantebrevets hovedstol.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3).

arm

Respekterede
servitutter m.v.:

Særlige
bestemmelser.

Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, er-
klærer denne samtidig ikke at være gift eller have
indgået registreret partnerskab, eller at ejendommen
ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger
§ 18.

Hvis debitor er gift/har indgået registreret partner-
skab, erklærer underskrevne ægtefælle/registreret
partner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne
medejer af det pantsatte underskrives som debitor.

Dato:
	 25.03.1996

Underskrift: Michael Josephsen rhri g fina Beldekær

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtigh og udsderens myndighed:

åndk Munk Mette Jakobsen
Navn:

Stilling:

Bopæl:

Unibank AIS 
Ordrup Afdeling
Ordrupvej 101
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 19 11

PAS S 4e
Unibank AIS 
Ordrup Afdeling
Ordrupvej 101
2920 Cbarlotteniund
Tlfz.39A63 19 11

•
Navn:

Stilling:

Bopæl:



Stempel kr.	 Akt: Skab	 nr.
	 3

(Udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

Justitsministeriets pantebrevsformular A

Anmelder:

1.	 Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for land-
ets grænser, der opgives af kreditor.

2.	 Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger seneste 7 dage efter første termins-
dag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes
dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling
inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.	 Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pct. af  den for-
faldne ydelse, dog mindst 100 kr.

4.	 Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådanne underretninger kan ikke ske på en betalingsblanket,
såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor,
herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre
kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er
kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkere-
gisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5.	 Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtnings-
afgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6.	 Debitor forpligtiger sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om mini-
mumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder
administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for
omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors
interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

8.	 Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte
og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om
ejerskiftet seneste 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele
kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af  pantebrevets restgæld, dog højest 300 kr. Hvis det er vedtaget i
pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden sammen frist, dog senest 3 måneder efter
ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9.	 Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:
a) hvis renter eller fradrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges

indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kredi-
tors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet,
hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,

b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantes værdi nedrives, uden at der stilles betryggende sikkerhed,
c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes
misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene be-
tales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligeholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9,
og bestemmer om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktions-
køberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

Form. 167 G
703168



	

*** *	 ***
* *	 *

Side: 4

* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Pantebrev. Dkk 150.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Dagbogsdato: 12.04.1996
Dagbogsnr. : 14676

Afvist fra tingbogen den 30.04.1996 på grund af manglende dokumenta-
tion for debitors navn.

Retten i Gentofte den 30.04.1996

Jeanett Christensen

ø



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 150.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 13.05.1996 under nr. 18777
Senest ændret den : 13.05.1996 under nr. 18777

Anm:
Ejerpantebrev med medd Unibank-Charlottenlund, Dkk 25.000
Dok. for Inge Christina Bodekær forevist

Retten i Gentofte den 31.05.1996

Nina Thirstrup

Side: 5

•

•



•

Michael Josephsen	 Christina Bodekær

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og
udstederens myndighed:

• • • Torbbri Unse
Afdelingsbestyrer 	Stillin 	 • • • Bo ^ tips Alfe'24 , 1.th 	
2400 København 'NV

Navn:	 .Mette 4 gh.aP
Assistent

Stilling:	 Foikvarsvei A, 	
2000 Frederiksberg

Bopæl:

Navn:

Bopæl:

Allonge til ejerpantebrev stort kr. 150.000,00 med pant i ejen-
dommen beliggende Fredens Plads 4,1, 2920 Charlottenlund,
matr.nr . 4 AA Ordrup By, Ordrup.

Anmelder: 
BG Bank A/S
Ordrupvej 78 A
2920 Charlottenlund
39638733

Meddelelser der ifølge lovgivningen eller praksis skal sendes
pantekreditor, bedes fremtidig sendt til:

BG Bank, Ordrupvej 78 A, 2920 Charlottenlund,

der i øvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påteg-
ninger af enhver art på nærværende ejerpantebrev herunder kvit-
terings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.

Nærværende begæres alene tinglyst for så vidt angår meddelelser
til BG Bank, Ordrupvej 78 A, 2920 Charlottenlund.

Charlottenlund, den 9 1/ - 1997



Side: 7

Akt.nr.:
D 666

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 150.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 13.05.1996 under nr. 18777
Senest	 ændret den	 : 30.01.1997 under nr. 	 3242

Anm:
Ejerpantebrev med medd Unibank-Charlottenlund, Dkk 25.000

Retten i Gentofte den 18.02.1997

Line Drud

•

•



/2cd,
Ejendomsnr.: 125976	 Side g af gsider

Anmelder:

Navn:

Adr.:

Tlf. nr.:

BG Bank
Ordrup Afdeling
Ordrupvej 78 A
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 96 23 00

Allonge til ejerpantebrev
stort oprindeligt
oprindelig debitor
med pant i matr. nr .
tinglyst den

150.000,00

Inge Bodekær og Joseph Michael Josephsen
4 aa Ordrup, anpart nr. 1
13.5.1996

Fremover respekteres alene følgende hæftelser:

Kreditor
ejerpantebrev
Nykredit

Hovedstol
25.000,00

980.000,00

Låntype	 Rente

obl.	 5,0

/Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Pantebrevets bestemmelser er i øvrigt uændrede.

Side Z af %sider

Odel (G BAR I`S/3  19 99
Ordrup Afdeling
Ordrupvej 78 A
2920 Charlottenlund

Karsten Mikkeisea
SfriP.FNISEN'



Side: 9

Akt.nr.:
D 666

	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Ejerpantebrev med medd. Dkk 150.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 13.05.1996 under nr. 18777
Senest ændret den	 : 17.03.1999 under nr. 	 7869

Anm: Hidtil respekteret
Pantebrev Nykredit, Dkk 867.000
henstår uaflyst.

Retten i Gentofte den 24.03.1999

Janna Ringgaard

0z

•



C3 •

c
1.,

v
Matr. Nr. 4 aa Ordrup by, Ordrup 	 Anmelder:

LadiSlaV, Papousek
Fredens Plads 4
2920
Charlottenlund

Gade og husnr.: Fredens Plads 4
2920 Charlottenlund

Sameiekontrakt

Uhde- rSkiréVh -e ejere åf rnåtf. Nr. 4åå OrdrUP'15.y, Ordrup, beliggende Fri'ëd"êhS PlådS 4, 2920.
Charlottenlund indgår hermed følgende aftale:

§1
Brugsretten til ejendommens stueplan, kælder 1 under stuelejlighedens havestue samt have
nr. 1 ifølge bilag 1, tegning dateret 30.november 2003, tilkommer Ladislav Papousek, medens
brugsretten til ejendommens 1.sal, tagetage, altan, terrasse, kælder nr. 2 ifølge bilag 1 samt
have nr. 2 tilkommer Michael Josephsen.
Ejendommens øvrige arealer, herunder sti og parkeringsplads, kælder 3 ifølge bilag 1, have nr.
3, tag, opgang, opgangenS vinduer (f.s.a udvendig vedligeholdelse) og ejendommens
forsyningsledninger ejes af os i fællesskab.

§2
Ejendommens fællesudgifter består af følgende:

1.. Forsikring af huset
2. SkorstenSfejerarbejde (del af ejendomsskat)
3.. Renovation, almindelig stativ helårlig (del af ejendomsskat):
4. Afgift for rottebekæmpelse (del af ejendomsskat)
5. Grundskyld tit kommunen (del af ejendomsskat)
6. Grundskyld til amtet (del af ejendomsskat)
7. FOrbrUg åf èrektriCit .eirtil b -elyShihg åf opgang og parkeringsplads samt drift af-

varmeanlæg
8. Øvrige fælles udgifter
9. Vandafgift, inkl. vandforbrug, miljøafgift vand, , miljøafgift afledning (del af

ejendomsskat)
10. Forbrug af naturgas.

Til ejendommens, øvrige , fællesudgifter (7y henregneS. udgifterne , til ejendommens udvendige,
vedligeholdelse og reparation, herunder murværk, tag og facader samt varmeanlæg,
hovedledninger og nødVeridige iriStallatibriSærldringer på fælleS anlæg samt VedligehOldelSe af
opgangens vinduer og husets hoveddør.
Udgifterne ved forsikring (1), skorstensfejearbejde (2), renovation (3), afgift for
rottebekæmpelse (4), grundskyld til kommunen (5), grundskyld til amtet (6), forbrug af
elektricitet (7) samt øvrige fælles udgifter (8) afholdes ved fordelingstal, således at ejeren af
stuelejlighed, afholder. 1401315 (44%) og 1.sals lejlighed afholder 175/315 (56%	 0),. hvor 14
(44%) er stuelejligheds areal, 175 (56%) er 1.sals lëjligheds areal og 315 (100%) er det
samlede areal:.
Udgifterne ved vandafgift (9) afholdes ved fordelingstal, således at ejeren af stuelejlighed
afholder andel svarende til antal personer boende helt eller delvis i stuelejlighed
regnskabsperiode på 1 år i forhold til det samlede antal personer boende helt eller delvist i hele
huset i samme i-'edfiekåbe'befibde og tiår§ lejlidhed åfhåld& åfidel åvår=efide til åfitål . personer

1



boende helt eller delvis i 1. sals lejlighed i regnskabsperiode på 1 år i forholde til det samlede
antal personer bOeride helt eller delViS i hele KuSet i serrirrie regriSkabSperiOde.
Antal personer i en lejlighed beregnes således: 1 person over 16 år = 1 person og 1 barn under
16 år = 0,5 person.

Udgifterne ved forbrug af naturgas (10) afholdes ved fordelingstal, således at ejeren af
stuelejlighed. afholder 140/315 (44%) og. 1.sals lejlighed, afholder 175/315 (56%),. hvor 140
(44%) -er stuelejligheds areal, 175 (56%) er 1.salS lejligheds areal og 315 (100%) er det
samlede areal.

§. 3
Fællesskabet har to medlemmer — Ladislav Papousek og Michael Josephsen. Alle beslutninger
træffes af de to ffiediëniiiiier- I fællesskab.

§ 4
Der findes ingen bestemmelser vedrørende forkøbsret ved salg_ af en af ejendommens
lejligheder for de to medlemmer.

§5
Pr. iS af hver lejlighed fastsættes, alene; og . selvstændigt af lejlighedens ejer.

§6.
Ejeren af hver lejlighed kan belåne sin lejlighed alene, selvstændigt og uden at underrette, eller
kræve samtykke, af-den anden lejligheds ejer.
Optagelse af fælles gæld til dækning af øvrige fælles udgifter (8) kan ske kun med begge
medlemmers samtykke.

§7
Hver medlem indbetaler hver	 hver måned a conto-beløb_ i. henhold fil budget for
fællesudgifter til følgende konto:
Nordea
Jægersborg Alle 22
2920 Charlbttehlubd
konto nr. 2135 — 813 018 767 7
Fra dette konto Nordea betaler de i 2 nævnte udgifter.

§8
Begge medlemmer er forpligtet til . at medvirke til vedligeholdelse af fællesarealEwne i . en. sådan.
udstrækning at ejendommens stand og brugerlighed ikke forringes.
Vedligeholdelse af fælles, eje (bygningen, ledninger, parkeringsplads, sti, opgarig~lvimiuer
og hoveddør samt fælles kælder og have) — enhver medlem kan initiere og udføre
vedligeholdelse af fælles eje dog således, at- afholdelse af eventuelle Udgifter- ifOrbihdelse heraf
skal på forhånd godkendes af de to medlemmer i fællesskab.
Vask af fælles- ejeren åf stuelejlighed skål i hver lige uge sø ge for vask at
fælles trapper til stuen og ejeren af 1 .sals lejlighed skal i hver ulige uge søge for vask af fælles
trapper til- stuen.
Snerydning og fejning af blade på fællesarealer — i perioder hvor snerydning og/eller fejning af
blader på fællesarealer er påkrævet, skal ejeren af stuelejlighed i hver ulige uge søge for
snerydning. og fejning. af blade. på. fællesa.realer og ejeren. af 1..sals. lejlighed. skal, i. hver lige. uge.
søge for snerydning og fejning af blade på fællesarealer.

2



Akt:	 skab nr.
(udfyldes af tinglysningskontoret)

§9
Begge medlemmer har aftalt hvilke biler skal stå på hvilke steder på fælles parkeringsareal og
denne aftale skal respekteres af begge medlemmers familier og deres gæster.
Begge parter har forpligtet sig til at overholde almindelig husorden og de skal respektere
,inandens krav til stilhed efter kl. 23.00, dog kan de på forhånd indhente hos hinanden
illadelse til afholdelse af fester og lignende.

§ 10
-lusets regnskabsperiode er fra 01.juni til 31.maj. Det er blevet aftalt, at ejeren af stuelejlighed
skal stå for husets regnskab i regnskabsperiode 2003 — 2004. Ejeren af 1.sals lejlighed skal
stå for regnskabets revision i samme regnskabsperiode.
Ansvar for husets regnskab og revision for en ny regnskabsperiode aftales før
-egnskabsperiodens start, dog senest den 01.05.

§11
Til sikkerhed for medlemmernes respektive forpligtelser overfor hinanden tinglyses med pant i
'ore anparter af ejendommen ejerpantebrev stort kr. 25.000,00, der deponeres i Nordea,
Jægersborg Alle 22, 2920 Charlottenlund.

§12
Eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale skal søges løst ved voldgift mellem
nedlemmer.

§13
Nykredit er påtaleberettiget på denne kontrakt for enhver ændring i denne, herunder at
(ontrakten ikke kan aflyses uden Nykredits samtykke.
‹ontakten skal lyses servitutstiftende forud for al pantegæld på den pantsatte anpart.
øvrigt gøres opmærksom på, at udlejning af den pantsatte anpart ikke må finde sted uden

Nykredits samtykke, medmindre lejligheden udlejes for en leje, der giver dækning for betaling
3f terminsydelser på samtlige lån til nykredit, eller der stilles betryggende sikkerhed for betaling
seraf.
Tidsbegrænsede lejekontrakter må ved udløbet ikke forlænges med samme lejer.

-..;harlottenlund den 111.	 fiffl 5

Som ejer af stuelejlighed

Ladislav Papousek)

Som ejer af 1. sals lejlighed

fr" 
(Michael Josep sen)

il vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrevne myndighed

Navn:

3opæl:

Z g	 7

Bopæl: 1,‘?/(e~-','3 /c)

3:2c) 4, 44.-'41iC-
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Akt:	 skab nr.
(udfyldes af tinglysningskontoret)

Bilag 1
30. november 2003

1 : 250



Gentofte den 04.12.2003

Som ejer af stuelejlighed
(Inge Christina Bodekær)

(Joseph Josephsen)
(Ladislav Papousek)

Side:	 5

	

* ** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på Byrde.
Vedrørende matr.nr . 4 AA Hovedejd, Ordrup
Dagbogsdato: 03.12.2003
Dagbogsnr. : 44173

Afvist fra tingbogen den 04.12.2003
da Michael Josephsen ikke ses at have adkomst på ejendommen
(Joseph Michael Josephsen),
da Inge Christina Bodekær ikke ses at have tiltrådt,
tillige afvist fsv.angår brugsretten til havearealer m.m., da denne
ikke er tidsbestemt og derfor strider imod udstykningsloven.

•

P stegning

§ 1 tilføjelse efter øvrig tekst:
Aftalen om brugsret til haverne er begrænset til en periode på 30 år.

C iarlottenlund den

Som ejere af 1. sals lejligheden

•

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrevne myndighed

Navn: 4411
	

Navn: L767.--Ç

Bopæl:
	

Bopæl fiele/.4duej /0

2	 /76
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* *	 * Retten i Gentofte
*** *** Tinglysningsafdelingen

***
*
***

Side:	 6

Akt.nr.:
D 666

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 4
Ejendomsejer:
Lyst første gang den:
Senest ændret den

AA Hovedejd, Ordrup

11.12.2003 under nr. 45410
11.12.2003 under nr. 45410

Lyst på 4 AA Hovedejd, Ordrup anpart 1 og 2.
*
Anm.:
På ejendommen hviler diverse servitutter og pantegæld.
*
Til hinder er samejekontrakt lyst 12.03.1987

Retten i Gentofte den 11.12.2003

Donna Overballe



Allonge til samejekontrakt 	 Side 7

Udstedt den 02.12.2003, tinglyst d. 11.12.2003
med pant i matr.nr. 4 aa Ordrup by, Ordrup
Beliggende: Fredens Plads 4

2920 Charlottenlund

Anmelder:

Påtegning:

Nordea Bank Danmark A/S
Realkreditgruppen
Vesterbrogade 8
Postboks 850
0900 København C
Tlf. 33 33 38 33

§ 13
Påtaleberettigede ændres til: de til enhver tid værende ejere af anparterne i ejendommen, hver for sig samt de
til enhver tid værende realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, hver for sig.

Samejekontrakten består af ialt 7 sider.

Charlottenlund, den 18/7-2005

etfezsxr--
Som ejer af stuelejlighed

Som ejer af 1.sal	 Ing Makieva / Niki Salimian

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrevne myndighed:

Christina Bodekær / Michael Josephsen

Navn: M'A/2.-kv4k444E ,,c2u2tiaapNavn:
Marianne Lauritzen

Stilling: ,t,.--~"r+gDe Stilling:

g:k)
Nina Holst

elJuiv

BOpæl:\Jt* kl-C>x 5l Bopæl:	 3CA9	 Ø 1'4

( c) c.

GENPART 330713 01 0000.0098 	 29.07.2005 TA
GENTOFTE	 1.400 , 00 K
Jægersborg Alle 36
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 96 23 23
Fax 39 96 23 33

M
Connie Jørgensen	

Marina Steentoft
Boligkonsulen	 Boligrådgiver

--n1 ~Dr	 o5

Nykredit A/S 



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Akt.nr.:
D 666

Side:	 9

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 4
Ejendomsejer:
Lyst første gang den:
Senest ændret den

AA Hovedejd, Ordrup

09.09.2005 under nr. 33854
09.09.2005 under nr. 33854

Retten i Gentofte den 09.09.2005

Jane Vestergaard

•

•



***
*
***

Side:	 10

Akt.nr.:
D 666

* *	 * Retten i Gentofte
*** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 09.09.2005 under nr. 33858
Senest ændret den	 : 09.09.2005 under nr. 33858

Retten i Gentofte den 09.09.2005

Jane Vestergaard

•

•



	

*** *	 ***
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
• *** *** Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 2, Ordrup
Ejendomsejer: Inga Makieva m.fl.
Lyst første gang den: 09.09.2005 under nr. 33859
Senest ændret den : 09.09.2005 under nr. 33859

Retten i Gentofte den 09.09.2005

Jane Vestergaard

Side:	 11

Akt.nr.:
D 666

•

•



Matr. nr. 4 aa Ordrup by
Ordrup

Stempel kr. Skab	 nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

12

Anmelder:

Gentofte Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
292o Charlottenlund.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

DEKLARATION

•
Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr . 4 aa af Ordrup by,

Ordrup, meddeler herved tilladelse til, at den på vedhæftede

plan påtegnet om dens henhøren hertil med rød farve angivne

forsyningsvapdledning skal forblive liggende som angivet på

planen, og jeg ...forpligter mig og efterfølgende ejere til at
tåle de uleffiper, som deraf måtte.følge.

Ledningen må ikke overskæres, flyttes eller i det hele udsæt-

tes for en behandling, der på nogen måde kan være til gene.

for den, ligesom der ikke inden for et areal på 1,5 m til

hver side for ledningens midtlinie må foretages nogen bebyg-

gelse eller andet, der k'åri" .f,Være til gene for ledningens ef--
syn, reparation ellr'fornyelse,..

Ledningen ejes og vedligAdl'deSTg,Gentofte Kommunes Vand-

forsyning, der til enhvtid.: ,Skhave adgang til at lade

reparations- og vedligeholdeIsesarbejder udføre, idet kom-

munen dog er pligtig.at . erstatte mulige skader, der måtte
opstå herved. Det omhandlede forhold er i øvrigt i det hele

undergivet de i "Reguiati:v'fdr . Gentoft 'e Kommunes Vandforsy-

ning" indeholdte beS€emffielSer-

Denne deklaration bliver at stemple dg tinglyse som servi-

tut på matr. nr . 4 aa af Ordrup by, Ordrup, med påtaleret

for ejeren'af denne ejendom samt., Gentofte Kommunalbestyrelse

Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



hver for sig eller i forening.

Med hensyn til de ejendommen allerede påhvilende servitut-

ter og pantehæftelser henvises til tingbogens indhold.

denFredens Plads, 4 24. oktober 1985

sign. Skjold E. Petersen	 sign. Agnes Emile Petersen

I medfør af § 36 i lov om kommuneplanlægning
meddeles derved . samtykke; til tinglysning af

•

lok3lpinii er ikke påkrævet.
Gentofte KOMITILlile:: BygningsvEesen, den

INDFØRT I DAGBOGEN

05,11.85 030620

RETTEN I GENTOFTE
t."(S_T

INQFPrIT 1 DAGBOGEN

18,11,85 031981

RETTEN I GENTOFTE
LYST

Uerip8P=TensrTefTr!gn'arræfires

Doris Andersen
overassistent



Akt: Skab	 nr.

Henhører III deklaration 	
cif 23/10 19 85
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Stempelfri jf. lov
om off. veje §67

• Gentofte kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuset
2920 Charlottenlund

Deklaration om ekspropriation og servitutpålæg

Akt: Skabp nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

Anmelder:

/-r4	

Stempel kr.

Matr. nr.

(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.

4aa Ordrup By, Ordrup m.fl.

, :-ziUedning af anlæg af naturgasledningel; med tilbehør i overensstemmelse
med projekt udarbejdet af Hovedstadslegionens Naturgas IiS har Gentofte
kommunalbestyrelse i mødet den 30. april 1985 med 11.-.'ammel i lov nr. 258 af
8. juni 1979, lov om varmeforsyning, truffet beslutning om ekspropriation.

Oplysning om beslutningens omfang og retsvirkninger kan fås ved henvendelse
til Gentofte kommune, teknisk forvaltning eller ]ovedstadsregionens Naturgas
I/S.

Foranstående «Jesluening begæres ting:yst på følgde matr.nr';

4aa Ordrup By, Ordrup

Ordrup By, Skovshoved

1
md 

Kristiansholm, Skovshoved

Vangede By, Vangede

åtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

eklarationen vil blive begæret slettet af tingbogen ved sagens endelige
trikulære og tingsbogsmæssige ordning.

Gentofte kommunalbestyrelse, den

Birthe Philip

P. Pallesen

Form. 167 G	 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



INDFØRT I VAG3OGE1

21.06.'35 15935

RETEN I GENTOFTE

LY T.

aanpartenz	 bekræft«
Hanne Thune

assistent



•

Matr.nr.: 4 aa

Ejerlav : Ordrup m.fl.

Anmelder:

Hovedstadsregionens

Naturgas I/S

Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg

Dl

•

Dokument om ekspropriation og servitutpålæg angående naturgas iht.

lov nr. 258 af 8/6-1979, tinglyst 21/6 1985 (nr. 15935), begæres

hermed aflyst i sin helhed på følgende matr.numre.

Ordrup

4 aa

Ordrup 

5 ih

Kristiansholm

1md

Van ede

9æ , 9 1i 1)

1) 9 1i er iflg. lbm. skrivelse af 11/8 1986 udstykket fra matr.

nr . 9æ og dokumentet begæres aflyst på begge matr.nre.

Som ledningsejer og påtaleberettiget:

Gladsaxe, den	 17. nov. 1987

Jesper West Knudsen

Hovedstadsregionens Naturgas I/S

Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



INDFUT i DAGOOGEN

23. N:3\187 22925
RETTEN I GENTOFTE
LYST.



Dl

Stempelfri, jf. § 67

i lov om off. veje

DEKLARATION OM NATURGASANLÆG, NR. 157.03 (GENTOFTE KOMMUNE). 

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning

2. Matrikelnummerfortegnelse

3. Tinglysningsbegæring

4. Servitutter:

	

2.01	 3.13	 9.02

	

2.25A 5.02	 12.01

	

2.32	 6.02	 13.01

5. Tinglysningsrids:

1R-1570-B200-008-0

1R-1570-B200-034-0

1D-1575-L200-121-0

1D-1575-G200-130-0

1D-1575-G200-152-0

1D-1575-L200-244-0

1D-1575-L200-250-0

1D-1575-G200-262-0

1F-4800-920L-142-0

1F-4800-920L-166-0

1F-4800-920L-168-0

1F-4800-920L-170-0

1F-4821-920L-106-0

1F-4821-920L-108-0

1F-4821-920L-110-0

1F-4822-B200-002-0

Matr.nr.: 4 aa m.fl.	 Anmelder:

Ejerlav :	 rup m.fl.	 Hovedstadsregionens

Naturgas I/S

Gladsaxe Ringvej 11

2860 Søborg

Form. 267 G . Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



Dl

1. INDLEDNING

I henhold til lov nr. 258 af 8. juni 1979 med senere ændringer

og under anvendelse af procedurereglerne i lov om offentlige

veje, jf. Ministeriet for offentlige arbejders lovbekendtgø-

relse nr. 585 af 20. november 1975 med senere ændringer, har

Gentofte kommunalbestyrelse ved ekspropriation pålagt neden-

stående ejendomme de anførte servitutter om naturgasanlæg. De

berørte arealer er vist på de nævnte vedhæftede tinglysnings-

rids.

2. MATRIKELNUMMERFORTEGNELSE

Følgende ejendomme er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspro-

priationsbeslutning af 30. april 1985:

Løbenr.	 Ejerlav	 Matr.nr.	 Servitut Tinglysningsrids

4aa// 157-0-844 Ordrup 	 4	 5.02	 1D-1575-L200-121-0
(Vej nr. 306.010)

y' 157-0-862 Ordrup	 5	6.02	 1D-1575-G200-130-0
(Vej nr. ,856.000,
856.011 og 856.012

md157-8-864 Kristiansholim 1 6.02 1D-1575-G200-152-0
(Vej nr. 117.000
og
117.010)

Følgende ejendomme er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspro-

priationsbeslutning af 24. september 1985:

Løbenr.	 Ejerlav

k/ f 157-0-203 Vangede

	

Matr.nr.	 Servitut Tinglysningsrids

	

Y24m, /4c1	 5.02	 1D-1575-L200-250-0

	

9.02	 (Vej nr. 595.020)

157-8-206 Vangede	 5.02	 1D-1575-L200-250-0
(Vej nr. 595.020)

157-0-866 Gentofte 8 fo , 81k 12.01	 1D-1575-L200-244-0
(Vej nr. 682.000)



(1#

Dl

Følgende ejendomme er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspro-

priationsbeslutning af 26. august 1986:

• Løbenr.	 Ejerlav

1157-8-402 Vangede

1157-8-666 Gentofte

V157-8-712 Hellerup

V1578-713 Hellerup

1/157-0-714 Hellerup

.() 157-8-804 Gentofte

157-0-824 Jægersborg

II 157-0-866 Gentofte

Matr.nr.	 Servitut Tinglysningsrids

6
a

2.01	 1F-4800-920L-142-0
2.25A

1b 2.01 1F-4800-920L-166-0
1F-4800-920L-168-0
1F-4800-920L-170-0

52a
	

2.32
	

1F-4821-920L-108-0
3.13
	

1F-4821-920L-110-0
5.02
	

1F-4822-B200-002-0

53
	

13.01	 1F-4822-B200-002-0

2a
	

2.01	 1F-4821-920L-106-0

17a
	

6.02	 1R-1570-B200-008-0
(Vej nr. 880.003
og 880.010)

1pc , 3x	 6.02	 1D-1575-G200-262-0
(Vej nr. 395.000,
395.010 og 395.020)

Bed 6.02	 1R-1570-B200-034-0
(Vej nr. 890.011
og 890.012)

3. TINGLYSNINGSBEGÆRING

Servitutbestemmelserne begæres tinglyst på de respektive matr.

nre. med prioritet forud for pantegæld, hvorved bemærkes, at

indskrænkningerne er pålagt ved ekspropriation, og at erstat-

ningen er udbetalt under tilbørligt hensyn til panthaverne.

Gentofte, den /4 19
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Gladsaxe Ringvej Il
2860 Søborg
Tlf. (01) 67 44 88

Servitut for naturgasfordelingsnettet (2.01)
Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering
angivne areal af ejendommen er den til enhver tid væren-
de ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1. at der inden for et 10 m bredt bælte omkring lednin-
gens midte skal respekteres nedlægning og tilstede-
værelse af energiførende ledning med alt tilbehør med
følgende bemærkninger:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer
med dybtgående rødder eller benyttes på anden
måde, der kan være til gene for ledningsanlægget,
ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i
dybde over 60 cm. Som undtagelse herfra gælder
dog:
Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne,
men ikke inden for 2 m's afstand fra ledningsmid-
ten.
På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt
eller plantage er det tilladt at foretage beplantning
med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra led-
ningsmidten.
På arealer, der senere måtte blive belagt med fred-
skovspligt eller arealer, der senere udlægges som
skov eller plantage, kan der foretages beplantning
med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra led-
ningsmidten, forudsat at der opnåes særlig tilladel-
se fra ledningsejeren.

b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, klo-
ak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlæg-
ges i arealet uden forudgående aftale med lednings-
ejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af
eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning
eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må

ikke finde sted uden særlig tilladelse fra le lnings-
ejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er
muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jor-
den ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bare
m.v. med mekaniske redskaber nærmere e Id 5 m'
fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og un-
der tilsyn af ledningsejeren.

d) ledningsejeren kan foretage' eftersyn, uds dftnin-
ger og vedligeholdelse af ledning og tilbeh ar mod
erstatning for derved forvoldt skade. I tilfjelde af
uenighed om erstatningens størrelse fast sæt
denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i landsafta-
len mellem landbrugsorganisationer og na :urgas-
selskaber.
Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1 a' findes
træer med dybtgående rødder i en afstand ndtil 2
m fra ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget
til på egen bekostning og uden yderligere erstat-
ning at lade friholde et passagebælte på 4 m s bred-
de og i indtil 5 m's højde.

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerer de led-
ninger og tilbehør hertil inden for det nævnt2 10 m
brede bælte mod særskilt erstatning herfor, hE runder
erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbælte-t,
afgrodetab, strukturskade m.v.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredie-
mand de rettigheder og pligter, som følger af nærvæ-
rende servitut.

4. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas
I/S.	 II>



S2 HWJ/AO 1.

Servitut 2.25A. Matr. nr. 6 a , Vangede By, Vangede, 

løbenr. 157-8-402 

Servitutten, der vil blive tinglyst på ejendommen har

følgende ordlyd:

SERVITUT FOR NATURGASFORDELINGSNETTET

Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering

angivne areal af ejendommen er den til enhver tid værende

ejer af ejendommen pligtig at tåle:

2.L	 1. at der inden for et 10 m bredt bælte omkring lednin-__
gens midte skal respekteres nedlægning og tilstede-

værelse af energiførende ledning med alt tilbehør med

nedenstående bemærkninger.

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer

med dybtgående rødder eller ben yttes på anden måde,

der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller

må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60

cm. Som undtagelse herfra gælder dog:

Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne, men

ikke inden for 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt eller

plantage er det tilladt at foretage beplantning med

dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra lednings-

midten.

På arealer, der senere måtte blive belagt med fred-

skovspligt eller arealer, der senere udlægges som skov

eller plantage, kan der foretages beplantning med

dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra lednings-

midten, forudsat at der opnåes særlig tilladelse fra

lêdningsejeren.
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b) drænledning, fjervarmeledning, vandledning, kloak,

elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i

arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren

herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende

grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning

af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted

uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må

dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beska-

dige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere

end 60 cm.

c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v.

med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra lednings-

midte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af

ledningsejeren.

d) ledningsejeren kan foretage efters yn, udskiftninger og

vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning

for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om

erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift,

som anført i pkt. 8 i landsaftalen mellem landbrugsor-

ganisationer og naturgasselskaber.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1 a) findes træer

med dybtgående rødder i 'en afstand indtil 2 m fra

ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget til på

egen bekostning og uden yderligere erstatning at lade

friholde et passagebælte på 4 m's bredde og i indtil 5

m's højde.

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende lednin-

ger og tilbehør hertil inden for det nævnte bælte mcd

særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for

eventuelle udvidelser af servitutbæltet, afgrødetab,

strukturskade m.v.
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• E

3. Ledningsejeren forpligter sig til at foretage en

omlægning af gasledningen uden udgift for Gentofte

kommune, såfremt offentlige bygge- eller anlægsarbej-

der nødvendiggør en flytning. De nærmere omstændighe-

der ved en sådan flytning fastlægges efter forhand-

ling mellem ledningsejeren og Gentofte kommune. Ud-

gifter til en eventuel alternativ sikring af lednin-

gen i det eksisterende tracé afholdes ligeledes af

ledningsejeren.

En omlægning eller sikring på ledningsejerens bekost-

ning kan kun finde sted en gang og kun indenfor det

på tinglysningsrids nr. 1F-4800-920L-142-0 nærmere

viste område (den del af matr. nr . 6 a Vangede, som

ligger østligere end Tjørnegårdsskolens hovedbyg-

ning). Den samlede længde af en omlægning på led-

ningsejerens bekostning kan ikke overskride 150 m,

målt langs det omlagte trace.

4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til

trediemand de rettigheder og pligter, som følger af

nærværende servitut.

5. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S

for såvidt angår punkt 1, 2 og 4.

For punkt 3 har Hovedstadsregionens Naturgas I/S og

Gentofte kommunalbestyrelse gensidig påtaleret.
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Servitut 2.32. Matr. nr. 52 a , Hellerup By, Hellerup.

Løbenr. 157-8-712 

Servitutten, der vil blive tinglyst på ejendommen har

følgende ordlyd:

SERVITUT FOR NATURGASFORDELINGSNETTET 

Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering

angivne areal af ejendommen er den til enhver tid værende

ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1. at der inden for et 10 m bredt bælte omkring lednin-

gens midte, skal respekteres nedlægning og tilstede-

værelse af energiførende ,ledning med alt tilbehør med

tølgende bemærkninger:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træ-

er med dybtgående rødder eller benyttes på anden

måde, der kan være til gene for ledningsanlægget,

ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i

dybde over 60 cm. Som undtagelse herfra gælder

dog:

Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne,

men ikke inden for 2 m's.afstand fra ledningsmid-

ten.

På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt

eller plantage er det tilladt at foretage be-

plantning med dybt gående rødder indtil 2 m's af-

stand fra ledningsmidten.

På arealer, der senere måtte blive belagt med

fredskovspligt eller arealer, der senere udlægges

som skov eller plantage, kan der foretages be-

plantning med dybtgående rødder indtil 2 m's af-

stand fra ledningsmidten, forudsat at der opnåes

særlig tilladelse fra ledningsejeren.
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b) drænledning, fjervarmeledning, vandledning, klo-

ak, elektriske kablereller lignende må ikke ned-

lægges i arealet udA forudgående aftale med led-

ningsejeren herom. Hvor det kan ske uden udgift

for ledningsejeren vil kommunale regn- og spilde-

vandsledninger blive tilladt nedlagt i arealet,

dog ikke nærmere gasledningen end 1 m.

Grøftegravning, såV:el uddybning af eksisterende

grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgrav-

ning af jord eller anlæg af nye veje må ikke

finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsej-

eren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er

muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden

ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore

m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra

ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under

tilsyn af ledningsejeren.

d) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftnin-

ger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod

erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde

af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes.

denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i lands-

aftalen mellem landbrugsorganisationer og natur-

gasselskaber.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1 a) findes

træer med dybtgående rødder i en afstand indtil 2

m fra ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget

til på egen bekostning og uden yderligere erstat-

ning at lade friholde et passagebælte på 4 m's

bredde og i indtil 5 m's højde.

Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K



3.

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende led-

ninger og tilbehør hertil inden for det nævnte 10 m

brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder

erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæl-

tet, afgrødetab, strukturskade m.v.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til

trediemand de rettigheder og pligter, som følger af

nærværende servitut.

4. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S

o B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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-SERVITUT FOR NATURGSDISTRIB&IONSNETTET (12.01) 

æTnden for det på vedrag~Satte rids medkravering
..,:angivne areal af-,“ "end'OMmeWerden til enhver tidværende
:ejer af ejendommen 'pligtåle:

1 inden for:et 2 M lednings midte
skal respekteres dealæ"11- ög tilstedeværelse af
energiførende ledning med alt-tilbehør , med følgende
bemærkninger: 

a) arealet må ikke bebygges eller bePlanteS,-med træer
med dybtgående rødpere,Iler benyttespå anden måde,
der kan være til gene for ledningsanlægget, ej hel-
ler må der placeresengspæle og lignende , i dybde
Over 40 cm. AlminAegehække kan dog plantes på
tVærs af servitutarealerne.

b) jorden må dyrkes.'udstræk-ning, det er muligt
----uden at beskadigelednlngen. Dog må jorden ikke.
-,..bearbejdes dybere 51,):U40 cm.

c) ejer, bruger ellert..reemand må ikke grave, bore
m.v. ' med mekanisker»redskaber nærmere end - 1 - m fra
ledningsmidte udeilig tilladelse fra og under
tilsyn af ledningsejeren-.

d)-ledningsejeren kan,?.fpretage eftersyn, udskiftning-
ger og vedligeholdelse2af ledning og tilbehØr.

2. Ledningsejeren er - berettiget til at overdrage til tre-
diemand de rettigheder:'og pligter-, som følger af nær-

, , værende servitut....

3. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S.
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SERVITUT FOR REGNVANDSLEDNING (13.01) 

LØbenr. 157-8-713. Matr.nr. 53 Hellerup

Den til enhver tid værende ejer af den parcel til natur-

gasregulatorstation, der efter ekspropriation udskilles

fra matr. nr . 52 a Herllerup er pligtig at tåle:

1. Den eksisterende regnvandsledning, Ø700 over parcel-

len respekteres og inden for et 4 m bredt bælte om-

kring ledningens centerlinie gælder følgende:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med

træer eller buske med dybtgående rødder eller

udnyttes på nogen måde, der kan være til skade

for ledningen eller hindre eventuelle repara-

tions- eller vedligeholdelsesarbejder på denne.

b) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskift-

ninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør

Mod erstatning af derved eventuelt forvoldt ska-

de. I mangel af mindelig overenskomst om erstat-

ningens størrelse fastsættes denne af uvildige

mænd, udmeldt af retten.

'2. Ledningsejeren er berettiget til, uden udgift for

ejeren af regulatorstationsparcellen, at etablere

yderligere regnvandsledninger mellem den her omtalte

regnvandsledning 0700 cg den regnvandsledning ø250,

der ligger syd for regulatorstationsparcellen.

3. Påtaleberettiget er Gentofte kommune.

INDFØRT 1 DAGE3OGEN

2 3. i.1J\J.1 7 22 9.2 8 ."

RETTEN 1 GENTOFTE
LYST.

ns B. Wroblewski, Nytorv 1 .9,1450 København K
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Doris Andetsen
Kontortutdmzegtia



Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. (01) 67 44 88HNG

SERVITUT 3.13

Inden for det på vedhæftede rids med skravering angivne

areal på 2 - x 2 m af ejendommen, er den til enhver tid

værende ejer af ejendommen pligtig åt tåle:

1. at arealet ikke må bebygges, dyrkes, beplantes, over-

dækkes eller benyttes til henstilling af-genstande.

2. at arealet, såfremt det er beliggende i et ubefæstet

område, befæstes med betonsten eller lign. og afmærkes

med hjørnepæle. Det således befæstede og afmærkede

areal må ikke befærdes med motorkøretøjer.

3. at ledningsejeren til enhver tid har adgang til at

lade foretage fornødent eftersyn og reparation af an-

lægget og at passage til arealet finder sted over

ejendommen mod erstatning for derved forvoldt skade. I

tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fast-

sættes denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i

landsaftalen mellem landbrugsorganisationer og natur-

gasselskaber.

4. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tre-

diemand de rettigheder og pligter, som følger af nær-

værende servitut.

5. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S.

Form. 267 G
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Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. (01) 67 44 88
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Servitut for naturgasdistributionsnettet
Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering
angivne areal af ejendommen er den til enhver tid væren-
de ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1. at der inden for et 4 m bredt bælte omkring ledningens
midte skal respekteres nedlægning og tilstedeværelse
af energiførende ledning med alt tilbehør med følgen-
de bemærkninger:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer
med dybtgående rødder eller benyttes på anden
måde, der kan være til gene for ledningsanlægget,
ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i
dybde over 60 cm. Almindelige hække kan dog
plantes på tværs af servitutarealerne.

b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, klo-
ak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlæg-
ges i arealet uden forudgående aftale med lednings-
ejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af
eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning
eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må
ikke finde sted uden særlig tilladelse fra lednings-
ejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er
muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jor-
den ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore
m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m

(5.02)
fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og un-
der tilsyn af ledningsejeren.

d) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftnin-
ger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod
erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af
uenighed om erstatningens størrelse fastsættes
denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i landsafta-
len mellem landbrugsorganisationer og naturgas-
selskaber.
Hvor der i overensstemmelse med pkt. a) findes
træer med dybtgående rødder umiddelbart uden
for servitutarealet, er anlægsejeren berettiget til
på egenbekostning at lade friholde servitutarealet
for grene og lignende i indtil 5 m's højde.

2. ,at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende led-
ninger og tilbehør hertil inden for det nævnte 4 m bre-
de bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder er-
statning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet,
afgrødetab, strukturskade m.v.

3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredie-
mand de rettigheder og pligter, som følger af nærvæ-
rende servitut.

4. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas
I/S.
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Servitut for Iavtryksregulatorstation (6.02)
Inden for det på vedlagte målsatte rids angivne areal af
ejendommen er den til enhver tid værende ejer af ejen-
dommen pligtig at tåle:

1. Etablering og tilstedeværelse af en regulatorstation
med tilbehør herunder påkørselsstolper, samt nedlæg-
ning og tilstedeværelse af energiførende ledning med
alt •tilbehør med følgende bemærkninger:
a) at stationen i en afstand af 2,5 m fra denne sikres

ved pålæg af et byggeretligt skel, der i bebyggel-
sesmæssig henseende har gyldighed som et matri-
kulært ejendomsskel.

b) at bygninger af enhver art, herunder skure, carpor-
te og lignende ikke må opføres nærmere lednings-
midte end 2 m.

c) at der ikke findes bevoksning eller opstilles nogen
former for genstande nærmere stationen end 1,5 m
og på et 2 m bredt adgangsareal til stationen.

d) at der ikke foretages beplantning med træer med
dybtgående rødder eller placeres hegnspæle og
lign. ‘i dybde over 60 cm nærmere ledningsmidte
end 2 m. Almindelige hække tillades plantet på
tværs af ledningerne.
Hvor der findes træer med dybtgående rødder
umiddelbart uden for det i dette punkt nævnte ser-
vitaareal, er anlægsejeren berettiget til på egen
bekostning at lade friholde arealet for grene og lig-
nende i indtil 5 m's højde.

e) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, klo-
ak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlæg-

ges nærmere stationen og ledningsmidte end 2 m
uden forudgående aftale med anlægsejeren herom.
Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende
grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgrav-
ning af jord eller anlæg af nye veje må ikke finde
sted nærmere stationen og ledningsmidte end 2 m
Uden særlig tilladelse fra anlægsejeren.

f) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore
m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 2 m
fra stationen og ledningsmidte uden særlig tilladel-
se fra og under tilsyn af anlægsejeren.

g) anlægsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger
og vedligeholdelse af stationen, ledninger og tilbe-
hør mod erstatning for derved forvoldt skade. I til-
fælde af uenighed om erstatningens størrelse fast-
sættes denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i
landsaftalen mellem landbrugsorganisationer og
naturgasselskaber.

2. at anlægsejeren kan lade anlægge supplerende lednin-
ger og tilbehør hertil inden for 2 m fra stationen og led-
ningsmidte mod særskilt erstatning herfor, herunder
erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbæltet,
afgrødetab, strukturskade m.v.

3. Anlægsejeren er berettiget til at overdrage til tredie-
mand de rettigheder og pligter, som følger af nærvæ-
rende servitut.

4. Påtaleberettiget er anlægsejeren, Hovedstadsregio-
nens Naturgas I/S.



SERVITUT OM VENTILER (9.G2.) 

Inden for en afstand af_ 1,0. m fra den/de på vedhæftede

rids viste ventil/ventiler på ejendommen er den til

enhver tid værende ejer af. ejendommen pligtig at tåle:

1. at arealet ikke må- bebygges, dyrkes, beplantes,.

overdækkes eller benyttes til henstilling af gen-

stande.

Havearealer må dog dyrkes og beplantes på, normal

måde, når dette kan ske uden at beskadige eller

tildække ventilen/ventilerne.

2. at ventilen/ventilerne, såfremt den/de er placeret

i et ubefæstet område, markeres med en mærkepæl

eller lign.

3. at ledningsejeren til enhver tid har adgang til at

lade foretage fornødent eftersyn og reparation af

anlægget, og at passage til arealet finder sted

over ejendommen mod erstatning for derved forvoldt

skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens

størrelse fastsættes denne ved voldgift, som anført

i pkt. 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisa-

tioner cg naturgasselskaber.

Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til.

trediemand de rettigheder og pligter, som følger af

nærværende servitut.

5. Påtaleberettiget er ledningsejeren, Hovedstadsre-

gionens Naturgas I/S.

^HNG
cist.acisregionens Naturgas l•s
Chin 11 Wrnble•cki Nytorv 19 1450 Knh,nhavn K

Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. (01) 67 44 88



Sidsel PoulSen

ilf6 ✓
a

1: Matr.nr.: 6 Vangede	 Anmelder:
Hovedstadsregionens
Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Tlf. 39 54 70 00

111`	 ?ILLÆG TIL DEKLARATIONER OM NATURGASANLÆG, NR. 157.02 OG 157.03 I
GENTOFTE KOMMUNE, TINGLYST HHV. 18. NOV. 1986 OG 27. NOV. 1987

Ved deklarationer angående naturgasanlæg, nr. 157.02, tinglyst den 18. november 1986 og nr. 157.03,
a

tinglyst den 27. november 1987 på matr. nr . 6 Vangede er to fordelingsledninger anlagt på ejendommen
ned den forpligtigelse for ledningsejeren at skulle foretage en omlægning af ledningerne på nærmere
Fastsatte betingelser. En sådan omlægning har nu fundet sted til en placering som fremgår af vedhæftede
tinglysningsplan, 1F-4800-920L-143-0.

a
I den anledning erklærer undertegnede ejer af matr. nr . 6 Vangede for mig og fremtidige ejere af ejendom-
nen, at jeg accepterer den nye placering, samt at der for den omlagte ledning skal gælde de servitutbe-
stemmelser, der er nævnt i servitut 2.01 i hhv. deklaration 157.02 og 157.03.

De dele af de ikke omlagte ledninger, der ligger østligere end Tjørnegårdsskolens hovedbygning har hidtil
1, æret servitutsikret med servitut 2.25 (for dekl. 157.02) og servitut 2.25A (for dekl. 157.03). Disse to
servitutbestemmelser ophæves og erstattes med servitut 2.01, således at servitut 2.01 fremover gælder for

1: egge fordelingsledningerne på matr. nr . 6a Vangede i ledningernes fulde udstrækning.

Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas US.

Tillægget begæres tinglyst servitutstiftende på matr.nr. 6a Vangede samt parceller der udstykkes herfra.

, den 	 0 9 . 0 9 	 19

Gentofte kommune

Ve-f« 6 1  19 9,2 9	 den

H vedstadsregionens Naturgas I/S

Kommunens tiltrædelse:

Ovennævnte tiltrædes i henhold til lov om planlægning §42 med bemærkning om, at tilvejebringelse af en
lokalplan ikke er påkrævet.

•

Charlottenlund , den 	 09.09. 	 1999

jf7U(nZ.4,34;0 AD NIELSEN

PC130769 ..c: \hrugcr\_ugge.pin

GENTOFTE KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Rådhuset * 2920 Charlottenlund

Nwr
Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K
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*** *	 ***
* *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte
* *** *** Tinglysningsafdelingen

Side: 5

Akt.nr.:
D 106

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr . 6 A Grund m.fl., Vangede
Ejendomsejer: Gentofte Kommune
Lyst første gang deri: 22.09.1999 under nr. 29356
Senest ændret den	 : 22.09.1999 under nr. 29356

De i første afsnit anførte deklaratioril er tinglyst:
18/11 1986 og *****23/11 1987*****

Retten i Gentofte den 05.10.1999

Merete Nielsen



OPLYSNINGER OM KOTER OG KOORDINATER FÅS VED HENVENDELSE TIL
HOVEDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S, TLF. 01— 67 44 88

880.003 +
880.010

TRANEGÅRDSVEJ

Den antøtte inatiliulane Situation ~Sung ledningen

el overensatenimende 1nl4 nialiskeitmetet ~isene» p y ~si /V,

• .444«:...
/1111nainseektenKøbenhavn. den

172
157-8-8.04.

Gentofte kommune

173.8202	 Kommunem lodselergruppe lodseierlsbenf
Ma» ServItotbeelte

•■••■•••
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BYGGERETLIGT SKEL 2,5M
FRA REGULATORSTATION 
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297x 395
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1 100

I Sag nr.
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GENTOFTE KOMMUNE
Regulatorstation nr 157-8,
TINGLYSNINGSRI DS
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S00338636S 3_D_666
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Tegn.-fornsit Sag nr.

1 100. 297x395

0
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87.05.19 liciKA JZa. Rata
Dago Ing./Ta. Konk. Dato Ø.

11 10313118!1,1s11113 111 1 1616111111 1111 111
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1 IR; - 3 1 15:710.1 B2 0 0 0,314;- 

HNGllooflaw
Teknisk Center 	 Telf. (01)67« SS
Glialuste Ringvej II
DK 2160 Søborg
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08.CONSULT
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FREMMEDE LEDNINGER

KODE	 FORKLARING
KRYDSN.

33	 DRÆN

34	 DRIKKEVANDSLEDNING

35	 REGNVANDSLEDNING

36	 SPILDEVANDSLEDNING

37	 HØJSPÆNDINGSKABEL

38	 LAVSPÆNDINGSKABEL

39	 TELEFONKABEL

40	 TV-KABEL

41	 FJERNVARMELEDNING

42	 EKSIST GASLEDNING

43	 FORINGSRØR

44	 ØVRIGE LEDNINGER
69 x	 KOTEPUNKT

CARPORTSTOLPE

ØVRIGE SIGNATURER d HENHOLD TIL DS. 198
SOM F.EKS.

187.05381n/KA t .n" 111.4bA)
Da	 K ont r IDato	 Godk

ma ing

Tryk

4 BAR

Fra st.

0.00

Til st.

52.65

KOTE OK RØR

KRYDSN. EKS. OK LEDN.

KODE

KOTE TERNEN

STATI ON

sø	 J

an

NOTER

UDTEGNING FORETAGET PA GRUNDLAG AF MALEDATA I KATALOG K306. 010P121

KOTER ANGIVET I D.N. N. SYSTEM G. I.

NOM. UDVENDIG DIAMETER FOR PEM. GASLEDN. ER ANGIVET I mm EFTER DS. 2131.2

GASSTIKLEDNINGER ER IKKE VIST.

BEMÆRK: AFSÆTNINGSMAL FRA TERRÆNGENSTANDE SOM F.EKS. MASTER, BRØNDE, RISTE 0.S V. ER ALTID MÅLT TIL MIDTE

0
Udg Rm loon

Distributionsnet
GENTOFTE KOMMUNE
UNDER GYLDENLUNDSVEJ VEJ NR.: 306.01
TINGLYSNINGSRIDS

-	 2 1 -0 
Regros °g I Beliggenhed	 I Indhold	 Løbenummer, 	 Udghovedomr

I 	 Y

Lø ■■ ■■ ■■
C* C> 5 c'7.	 BSC

z

OPLYSNINGER OM KOTER OG KOORDINATER FÅS VED HENVENDELSE TIL
H&EDSTADSREGIONENS NATURGAS I/S. TLF. 01- 67 44 88

4 
aq

306.010

SKEL IFGL MATRIKELKORT 
OO

4°—°

1 1\87-0-844.._
AS* 4138 Aps

Ladislav Papousek

o 575133
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ø 200
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111.L\Ngimewriwi
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Den anførte matrMultatre situation omkring ledningen
er overensaterrenende med matrikelkortets visende D niti /98;

/W4A,
København. den 13.9. 87	 Landinspektør

SAMKOPI AF INDMÅLINGSPLAN OG GRUNDKORT FRA
PROJEKTERINGEN. DA GRUNDKORTMATERIALET HAR
VARIERENDE NØJAGTIGHED. BØR SAMKOPIEN IKKE
BENYTTES TIL MÅLOPTAGNING.

Jon. 1986 DANA-KORT I/S

SIGNATURFORKLARING

	  GASLEDNING

KODE BETEGNELSE SIGNATURFORKLARING

PUNKT PA RØR IMELLEMPUNKTI

SVEJSESAMLING IMELLEM RØR)

••.••••+•■•• REDUKTION. D3 . STØRST. D4: MINDST

BØJNING 900

BØJNING 45°

=>*""""""" VENTIL (MIDTPUNKT)

AFGRENING (SADLER. BØJLER. TEERI
D 1 . STØRST D2, MINDST,

t"-"" SKYDEMUFFE IELEKTROI

SLUTMUFFE ENDEPROP

FLANGE

•"'•48)•"•••• UDLUFTNING INDMALT VED AFGRENING.

VANDSAMLER INDMALT VED AFGRENING

BESKYTTELSESRØR 2 M MIDTPUNKT

BESKYTTELSESRØR > 2 M STARTPUNKT

BESKYTTELSESRØR > 2 M MELLEMPUNKT

BESKYTTELSESRØR > 2 M ENDEPUNKT

TILSLUTNING TIL EKS. GASLEDNING

ØVRIGE PUNKTER PÅ GASLEDNING

D ANGIVER LEDNINGSDIMENSION I mm

173-8. 2:	 Kommunenr. • lodsejergruppe - lodsejerlsbenr.

Servit otbseIte

OLAOSAXEvE4382, 1. DK-2660 SØBORG TELEFON 01-67122

Hovedstadsregionens Naturgas 'is
Gladsexe Ringvej 11, Postbox 83, DK-2860 Søborg . Telefon (01).67 44 88

SKEL I MARKEN

HL nergivej 34, 2750 Bal erup,
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Jens Hummeluhr

Sten Hummeluhr

Peter Hummeluhr
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Gentofte kommune
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173.6.202:	 kommunen, - • Ibtfsenktgrocoe • la:Newton/ni,

*XIX» Servil otbeelte
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GASLEDNING	 I	  FREMMEDE LEDNINGER
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KRYDSN
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01 STØRST D2 MINDST	 4o	 TV KABEL

17	 I 	 SKYDEMUFFE (ELEKTROT 	 41	 FJERNVARMELEDNING
18 SD	 ------"I SLUTMUFFE ENDEPROP

	

4	 EKSIST GASLEDNING
19 F	 —4--- FLANGE	 43	 FORINGSRØR
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Note:
Oversigtsplan tegn. nr.: 1F -4821- A000 - 002

Kurven over databånd angiver ledningsdybden vist il:200 målt fra den øverste linje (5 mm — 1 m).

Forklaring til koder i kodebånd findes på særskilt signaturforklaring.

Oplysninger om koter og koordinater fås ved henvendelse til
Hovedstadsregionens Naturgas I/S, tlf. 01- 67 44 88.

I Revideret efter arbejdets udførelse I

Signiturforidering
Gasledning med 1: Målepunkt på gasledning

2: Målt krydsende ledning

Denne signatur angiver, at den pågældende krydsende ledning
ikke er fundet under anlægsarbejdet

Opmålingspunkt med nr.

Afmærkningsstander (L=landmodel)

Målestander (B = bymodel)

Ventilarrangement for afgrening med nr.

Kodeforklaring. De almindeligste koder i kodebåndet er:

23 Krydsende spildevandsledning
24 Krydsende højspændingskabel
25 Krydsende lavspændingskabel
26 Krydsende telefonkabel

Af hensyn til overskueligheden er kun visse af de indmålte punkter udskrevet i databåndet. Der
henvises til den tilhørede stationeringsliste, hvor alle indmålte punkter er angivet.
Den anførte matrikulære situation omkring ledningen
er overensstemmende med mahlkelko^tets udvisende pr.fiskytfit?
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*** *	 ***	 Side:	 9
* *	 *
* *	 ***
* *	 * Retten i Gentofte	 Akt.nr.:
* *** *** Tinglysningsafdelingen 	 3D666

Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Dkk 1.500.000
Vedrørende matr.nr . 4 AA Anpart 1, Ordrup
Ejendomsejer: Inge Christina Bodekær m.fl.
Lyst første gang den: 21.04.2009 under nr.	 6897
Senest ændret den	 : 21.04.2009 under nr.	 6897

Retten i Gentofte den 21.04.2009

Pernille Lund Steffen
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Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier):

Pålydende, nyt lån 	 DKK
	

1.500.000,00
- restgæld, indfriede lån	 DM<

	
0,00

- omkostninger, indfriede lån 	 DKK	 0,00
- forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK 	 0,00

Afgiftspligtigt beløb	 DKK
	

1.500.000,00

Lånesagsnr. 780867
Tilbudsnr. 010101
Pantebrevsnr. 824328

Pantebrev

Ejerlav
Ordrup
Matr.nr. 4 aa
Anpartsnr. 1
Gade og husnr.
Fredens Plads 4

Afgift DKK 23.900

Akt:	 Skab	 nr.
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Anmelder
Nordea
Realkreditgruppen København
Vesterbrogade 8, Postboks 850
0900 København C
TLF. 33333833

GENPART 532224 02 0000.0020 	 2104.2009 TA
23.900p00 K

Kontantlån med rentetilpasning og afdragsfrihed i henhold til realkreditlovgivningen
Lånet er udbetalt på baggrund af inkonverterbare stående obligationer

Debitors
navn og bopæl

Kreditors
navn og bopæl

Nærværende pantebrev kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt
dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer.

Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel
retsforfølgning.

Joseph Michael Josephsen	 Inge Christina Bodekær
Fredens Plads 4,1 	 Fredens Plads 4,1
2920 Charlottenlund	 2920 Charlottenlund

erkender at skylde

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C
CVR-nr. 15134275

Lånets størrelse	 DKK 1.500.000,00

Rente- og	 Lånets nominelle rentesats er foreløbig ansat til 2,9968% p.a. Lånets endelige rentesats
betalingsvilkår	 fra udbetalingsdatoen frem til den første refinansiering meddeles ved låneudbetalingen.

Ved en rentetilpasning sker der en refinansiering af lånets restgæld ved udstedelse af nye
obligationer. Ved hver refinansiering fastsættes ydelsen for perioden frem til næste
refinansiering på grundlag af den nye rente.

Lånet refinansieres en gang årligt ved udgangen af hvert kalenderår. Den ved refinansie-
ring fremkomne rente er gældende fra den 1.1.
Antallet af år mellem hver refinansiering kan ændres ved en særskilt aftale mellem debitor
og kreditor.

Lånets bidragssats er 0,1041% pr. kvartal, beregnet af restgælden.

NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.
Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a.'

WFLIMINTWICKW~
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Ydelsen er for lånets første termin foreløbig ansat til DKK 12.518,42.
Lånets endelige ydelse pr. termin fra udbetalingsdatoen frem til den første refinansiering
meddeles ved låneudbetalingen.

Indtil 1. januar 2019 er lånet et stående lån - herefter tilbagebetales lånet som et
annuitetslån indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Dog således, at de udskudte afdrag
først betales sammen med lånets sidste terminsbetaling.Ved udbetaling efter den
30. november 2009 er lånet dog et stående lån indtil den 1. januar 2020.

Når lånet påbegyndes afviklet som et annuitetslån, betales en kvartårlig ydelse. Den fore-
løbigt ansatte kvartårlige ydelse fremgår af den udleverede amortiseringsplan.

Lånets løbetid er 30 år.

Ydelsen incl. bidrag forfalder
11. marts for perioden 1. januar - 31. marts
11. juni for perioden 1. april - 30. juni
11. september for perioden 1. juli - 30. september
11. december for perioden 1. oktober - 31. december
Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser.

I pantebrevets løbetid kan der mellem debitor og kreditor aftales afdragsfrihed i en
periode (eller flere perioder) eller i hele lånets løbetid. Der kan derved ikke ske
en forlængelse af lånets løbetid eller ændring i lånets hovedstol. Lånet skal være
fuldt afviklet efter betaling af sidste termin i lånets løbetid.

En aftale om afdragsfrihed skal være indgået enten i forbindelse med lånets udbeta-
ling eller i forbindelse med en refinansiering.

Opsigelse	 Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser.

Den pantsatte	 Matr.nr. 4 aa Anpartsnr. 1	 Ordrup
ejendom

Oprykkende	 25.000,00 DKK Ejerpantebrev
panteret efter	 150.000,00 DKK Ejerpantebrev

400.000,00 DKK Pantebrev til Nordea Bank Danmark A/S
var. rente, stående lån (afdragsfrit).

1.100.000,00 DKK Nordea Kredit
Obligationslån

Respekterede
	 De før den 01.02.2007 lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold

servitutter ru:v.	 respekterer pantebrevet.

Særlige	 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser
bestemmelser Lånet kan alene indfries med obligationer bortset fra det år, hvor lånet skal

refinansieres. Med hensyn til de nærmere vilkår henvises til Nordea Kredits
almindelige forretningsbetingelser - Vilkår for lån.

For pantebrevet gælder i øvrigt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned
efter annoncering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbe-
tingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor
sammen med lånetilbud.

Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås
som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige
forretningsbetingelser.
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2. Debitors hæftelse for lånet
Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af for-
pligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for
lånet.

Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller an-
dre debitorer i Nordea Kredit.

3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit
Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kre-
ditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det
personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af
Nordea Kredits prisliste.

4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling
I den del af lånets løbetid, hvor lånet er afdragsfrit, består terminsbetalingen af renter og
bidrag. I lånets resterende løbetid består terminsbetalingen af afdrag, rente og bidrag.

Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld.

Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit.
Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annoncering eller ved særskilt
meddelelse til kunderne.

Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen.

Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder
rente og bidrag fra og med udbetalingsdagen.

Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december
for perioderne henholdsvis 1. januar - 31. marts, 1. april - 30. juni, 1. juli - 30.
september og 1. oktober - 31. december. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag
i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller
nytårsaftensdag.

Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder.
Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning.

I det år der ligger 29 år efter lånets udbetaling, udløber lånet den 31.12.
I det tilfælde at lånet er udbetalt i perioden 1.12-31.12 udløber det den 31.12 i det år,
der ligger 30 år efter lånets udbetaling.

Lånebeløbet tilvejebringes ved salg af inkonverterbare stående obligationer med
en løbetid på op til 11 år.

I de år, hvor lånet refinansieres, sker refinansieringen med virkning fra førstkommende
1.1., hvis ikke det senest den 30.11. er opsagt til indfrielse. Refinansieringen
foretages i henhold til Nordea Kredits til enhver tid gældende "Almindelige
forretningsbetingelser".

Ydelsen på lånet er i hver refinansieringsperiode fastsat således, at der i perioden
opnås fuld dækning for forrentning af de udstedte obligationer samt indfrielse af
obligationerne med undtagelse af det beløb, der skal refinansieres ved periodens
udløb.

Lånets rente og ydelse reguleres ved hver refinansiering i henhold til de vilkår, der
følger af salg af nye inkonverterbare stående obligationer til dækning af refinansierings-
beløbet.
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Den under rente- og betalingsvilkår anførte rente er foreløbig. På udbetalingstids-
punktet fastsættes renten og derved ydelsen, der er gældende frem til første
refinansiering, endeligt af Nordea Kredit på grundlag afudbetalingskursen.

Ved refinansieringen udstedes der i december måned det til refinansieringen nødvendige
beløb i obligationer med en løbetid på op til 10 år. Obligationerne sælges på markedsvilkår.
På grundlag af den realiserede kurs beregnes renten og derved ydelsen for den kom-
mende periode. Renten er gældende fra den 1.1.

På ethvert tidspunkt i lånets løbetid kan Nordea Kredit indføre kurtage og kursskæring
ved refinansiering samt indføre et gebyr i forbindelse med ændring af rentetilpasnings-
periode. Debitor underrettes skriftligt herom med minimum 1 måneds varsel til den
førstkommende refinansiering.

5. Ophævelse/opsigelse
Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige
lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde:

a) Hvis debitor ikke, når Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse,
årsopgørelse eller regnskab.

b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til
udlandet.

c) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, op-
hæver, misligholder eller ændrer lej ekontralcten med udlejeren.

d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalingerpå
dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og an-
dre omkostninger ved ejendommens drift.

e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lå-
net for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og lå-
neudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis bygge-
riet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låne-
udbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån.

f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansæt-
telsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter.

g)
 

Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden
anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen
på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet
til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse.

h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende
situationer:

1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsak-
kord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med
en eller flere af sine kreditorer

2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet

3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-er-
hvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned
stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende.

i) Hvis debitor ikke på anfordring godtgør, at ejendommen udover brandforsikring er
forsikret på den af Nordea Kredit forudsatte måde i henhold til vilkårene for
lånetilbudet.
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6. Forsinkede eller manglende betalinger
Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente
af restancen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits
udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v.

Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag.

Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og
oplyses efter anmodning.

Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån,
hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea
Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis.

7. Lov om kreditaftaler
I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet,
hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvit-
terer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne.

8. Bygninger på lejet grund
Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder
bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret.

Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddri-
velsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som
Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede
lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B.

Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejen-
domsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeri-
et/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få pan-
teretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de
hidtidige bygning(er).

Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten op-
siges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent
til fuld betaling.

9. Pantebreve med selvskyldnerkaution
Er der stillet selvskyldnerkautionfor pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkau-
tionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det.

Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om
der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit.

Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til
debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit
eller andre.

Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor hen-
stand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kau-
tionistens samtykke.

10.Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån
Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån
i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen
ikke kan gennemføres som forudsat.

Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor
rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid.

415 995

267 G SCHJØLN TRYK . KØBENHAVN



Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Joseph Michael Josephsen Ægtefælle/registreret partner

Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea
Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter.

11.Forsikring
Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandfor-
sikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med
svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder
således for samtlige disse forsikringer.

12. Særlige bestemmelser for forhåndslån
Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet
ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet.

Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter be-
stemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse.

Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksi-
male lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet
nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lov-
fastsatte grænse.

Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte
værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante
salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse.

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side).

Hvis pantebrevet alene underskrives af
debitor, erklærer denne samtidig ikke at
være gift eller have indgået registreret
partnerskab eller at ejendommen ikke
omfattes af lov om ægteskabets rets-
virkninger § 18.

Hvis debitor er gift/har indgået registre-
ret partnerskab, erklærer medunder-
skrevne ægtefælle/registreretpartner
samtykke i pantsætningen. Er under-
skrevne medejer af det pantsatte, un-
derskrives som debitor.

Pantebrevet består af 8 sider.

Dato

Underskrift

Inge Christina Bodekær
	 Ægtefælle/registreret partner

Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen.
Der meddeles samtykke til pantsætningen

Adkomsthaver	 Ægtefælle/registreret partner
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Navn

Stilling

Bopæl

Mathilde Kofoed Lundberg
Frimestervej 12, stth.
2400 København NV

Navn

Stilling

Bopæl

Michael Henriksen
Bankrådgiver
Viernosevej 7 B
2610 Rødovre

c n

cn
N

415995

267G

itterligheds-	 Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers
idner	 samt ægtefællens/registreret partners myndighed

nderskrift

itterligheds-
idner

Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/
adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed

Navn	 Navn

Stilling	 Stilling

Bopæl	 Bopæl

nderskrift

rklæringer	 Pantebrev nr. 824328 er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5 a, stk. 1
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