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ANMELDER:
Newsec Property Asset Management Denmark A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Beliggende: Islands Brygge 77 A-E, 2300 København S

TILLÆG
til vedtægter for Ejerforeningen Lanternen
tinglyst med dato/løbenr.: 27.12.2007-177241-01
På foreningens ordinære generalforsamling den 08.09.2020 blev nærværende tillæg foreløbigt
vedtaget og på foreningens ordinære generalforsamling den 18.05.2021 blev tillægget endeligt
vedtaget.
___________________________________________________________________________________
Ny § 5a - digital generalforsamling
Stk. 1. Nærværende paragraf regulerer afholdelsen af en fuldstændig eller delvis digital generalforsamling. Vedtægtens øvrige bestemmelser om afholdelse af fysiske generalforsamlinger finder i øvrigt anvendelse med de fornødne afvigelser og tillempninger i forhold til en fuldstændig/delvis digital generalforsamling, såfremt bestemmelserne ikke er fraveget i nærværende paragraf.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes digitalt uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig digital generalforsamling. Bestyrelsen kan ligeledes beslutte, at der som
supplement til en fysisk generalforsamling gives adgang til, at medlemmerne kan deltage digitalt i generalforsamlingen, herunder stemme digitalt, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, dvs.
som en delvis eller digital generalforsamling.
Stk. 3. Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de har det nødvendige elektroniske udstyr, it-programmer
og internetforbindelse, som giver adgang til at deltage i den digitale generalforsamling.
Stk. 4. Den digitale generalforsamling skal gennemføres på en sådan måde, at generalforsamlingen kan
afholdes på betryggende vis og således, at medlemmerne har adgang til at deltage, ytre sig samt stemme. Den digitale platform og systemet bag skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer, samt kunne håndtere afstemningerne.
Stk. 5. Indkaldelsen til en fuldstændig eller delvis digital generalforsamling kan ske per mail, via e-mail
eller almindelig post og indkaldelsen skal indeholde oplysning om, at generalforsamlingen afholdes som
en fuldstændig eller delvis digital generalforsamling. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne logger ind og deltager digitalt i generalforsamlingen samt tidspunktet for afholdelsen. Dagsorden,
forslag og bilag kan enten fremgå af indkaldelsen eller fremgå af det forum, som indkaldelsen linker/henviser til, og som danner grundlag for generalforsamlingens afholdelse.
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Stk. 6. Et medlem kan videregive sit personlige login - brugernavn og adgangskode - til en fuldmægtig
eller i forbindelse med login på den digitale generalforsamling indtaste navn og e-mail adresse på en
fuldmægtig, som herefter modtager et brugernavn og adgangskode til den digitale generalforsamling. En
fuldmægtig indtræder i det hele i medlemmets rettigheder på generalforsamlingen og agerer i det hele i
medlemmets navn og på medlemmets vegne. Fuldmægtigen har således blandt andet ytringsret, stemmeret og ret til at stille forslag/ændringsforslag m.v. En fuldmagthaver kan kun repræsentere ét medlem.
Bestyrelsen kan dog - og uanset modstående vedtægtsbestemmelser - repræsentere flere medlemmer i
forbindelse med en hel eller delvis digital generalforsamling.












indkalder til generalforsamlingen
afgør alle formalitetsspørgsmål
kan afkræve en forslagsstiller yderligere oplysninger til et forslag/ændringsforslag
kan afvise forslag/ændringsforslag, som ikke indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til at der
kan træffes beslutning på et fyldestgørende og betryggende grundlag
formulerer afstemningstemaer, afgør afstemningsforum og afstemningsprocedurer
sikrer overholdelse af en god tone og kan fratage medlemmets mulighed for at komme med
yderligere indlæg/ytringer
beslutter om generalforsamlingen skal afholdes over en kortere eller længere periode og i en eller flere faser
fastsætter frister for indlæg/diskussioner, afgivelse af ændringsforslag, afstemninger m.v.
kan beslutte at lade generalforsamlingen overgå til en fysisk generalforsamling i hvilket tilfælde
der indkaldes med et varsel på 8 dage
sikrer udarbejdelse af beslutningsreferat, der linker/henviser til de relevante punkter, bilag og
indlæg på platformen

Stk. 8. Dirigentens beslutninger er bindende. Hvis generalforsamlingen har mistillid til dirigenten, kan dirigenten afsættes ved et mistillidsvotum. Hvis dirigenten afsættes, stilles generalforsamlingen i bero og
bestyrelsen har i så fald pligt til at indkalde til en fysisk generalforsamling, hvor dagsordenen genoptages. Indkaldelsen kan ske med en frist på minimum 8 dage.
Stk. 9. Hvis den digitale platform, som håndterer generalforsamlingen, bryder ned eller oplever driftsforstyrrelser eller lignende, udskydes den digitale generalforsamling automatisk efter dirigentens beslutningen og genoptages, så snart det er muligt med den virkning, at eventuelle frister udskydes. Hvis genoptagelse ikke er mulig, indkalder bestyrelsen til en fysisk ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, jf.
de herom gældende bestemmelser.
Nærværende tillæg til vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 0214 Eksercerpladsen, København, ejerlejlighed 1-x74. Med hensyn til de på ejendommen og ejerlejlighederne
påhvilende hæftelser, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes
blade i tingbogen.
Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer.

Nærværende er digitalt underskrevet af den tegningsberettigede bestyrelse for Ejerforeningen Lanternen.
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Stk. 7. Bestyrelsen udpeger forud for generalforsamlingen en dirigent. Dirigenten:

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Frants Bisgaard Pedersen

Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-131377763882
Tidspunkt for underskrift: 01-08-2021 kl.: 12:17:45
Underskrevet med NemID

Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-823336208674
Tidspunkt for underskrift: 29-07-2021 kl.: 10:35:37
Underskrevet med NemID
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