
 

AFTAlE OM BRUGSRET 

Mellem undertegnede 

Charlotte og Peter Helm (herefter betegnet "EjerenH
) 

og 

Melbys Vcenge Grundejerforening (herefter betegnet "Grundejerforeningen") 

(idet Ejeren og Grundejerforeningen herefter tilfige hver for sig betegnes IIPart", eller i  
fcetlesskab "ParterneH 

)  

er dags data indgaet tt&lgende aftale ("Aftalen") om Grundejerforeningens adgang til trappen pa 
Ejerens ejendom 

Matr. nr. 12ck Tisvilde By, Tibirke (i det f_'gende kaldet tfEjendommen") 

1 Atta'ens baggrund 

1.1  Gribskov Kommune har igennem arene forestaet vedligeholdelsen af trappen pa  
Ejendommenl hvor der er adgang fra Melbys Vcenge til stranden. Gribskov Kommune  
har meddelt, at kommunen ikke fremover vii betale for trappens vedligeholdelse.  
Trappen benyttes ikke af Ejeren, men Ejeren har stedse ret til at benytte trappen uden  
medlemskab af et eventuelt trappefaug.  

1.2  Ved nierverende aftale tar Grundejerforeningen ret til at benytte trappen over 
Ejendommen tit stranden samt pligt til at vedJigehoJde trappen. 

2 Ikrafttraden oc betaling 

2.1  Aftalen trceder i kraft ved begge parters underskrivelse af Aftalen. 

2.2  Grundejerforeningen overtager trappen sam den er og forefindes pa 
underskriftstidspunktet. 

3 Aftalens oph.r 

3.1  Aftalen kan fra Ejerens side tidfigst opsiges med virkning 3 ar fra 
ikrafttredelsestidspunktet, jfr. pkt. 2. Herefter kan aftalen  for en periode af 
5 ar ad gangen. Opsigelse skal ske med 12 maneders varsel til udgangen af et 
kalenderar. 



3.2  Fra Grundejerforeningens side kan Aftalen opsiges med 6 maneders varsel til  
udgangen af et katenderar.  

3.3  Opsiger Grundejerforeningen Aftalen skat trappen og areaJet, hvorpa trappen er  
opfftrt, tilbageleveres i vedligeholdt stand elJer trappen fjernes efter Ejerens  
anmodning herom.  

3.4  SAfremt der inden for 6 maneder ikke er tilstrCl!kkeligt med medlemmer at et  
trappelaug til at ,konomien ha!nger sammen, bortfalder aftalen.. , sa faJd  
tilbagebetaJes evt. overskud (de indbetalte belf)b fratrukket afholdte udgifter)  
forholdsmcessigt tit medlemmerne..  

4 Brug af trappe" OJ trappelaug 

4.1  Grundejerforeningens medlemmer er berettiget til at benytte trappen ved  
medlemskab af trappelauget, jfr. pkt. 4.2.  

4.2  Grundejerforeningen er pligtig til at oprette et trappelaug. Sam medlemmer af 
trappelauget kan ud over medlemmer af Grundejerforeningen optages medlemmer at 
Grundejerforeningerne Bakkefrydgard, Godhavo, Tisvildegarden, lundehf)j og 
0l1ekolle. Endelig kan efter ncermere aftale optages matrikler, som er beliggende ta!t 
pel trappen. Ejerne af de enkelte matrikJer kan optages som medtemmer af 
trappelauget. Der fastsa!ttes  regler for optagelse af medlemmer i 
trappelaugets vedtiegter.. MedJemmeme af trappelauget skal ved betafing af 
kontingenter o.a. afholde samtlige omkostninger forbundet med drift og 
vedligeholdelse af trappen. 

4..3  Grundejerforeningen skal tilsikre at adgang til brug af trappen alene sker af 
Grundejerforeningen eller trappelaugets medlemmer. Grundejerforeningen opscrrtter 
et lasesystem ved indgangen til trappen.. N0gler eller nttglekort ma alene udstedes til 
medlemmer af trappelauget og Ejeren. 

4.4  Det pahviler Grundejerforeningen at iagttage, at der er god orden pa og omkring 
trappen, og at trappen forvaltes pa en sadan made, at Ejerens interesser ikke krcenkes. 

4.5  Der rna ikke ske ophold pa trappen eller stien. 

4.6  Bestyrelsen for Trappelauget udg"res af Ejeren samt for 
Grundejerforeningen. Reprmsentanter for cavrige grundejerforeninger Of. pkt. 4.3) kan 
inviteres som medlemmer at bestyrelsen. Ejeren skat godkende vedta!gteme for et 
trappelaug. Ved evt. senere zndringer af trappelaugets vedtcegter skat Ejerens 
godkendelse tUlige indhentes. 

5 Trappens vedligeholdelse 08 sikkerhed 

5.1  Grundejerforeningen forestar trappens vedligeholdelse. Trappen skat altid fremsta i 
velvedligeholdt og i peen stand. 
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5.2  Grundejerforeningen har ansvaret for trappens sikkerhedsmCEssige stand. Ejeren kan 
ikke g.res ansvarlig for skader sket ved medlemmernes fcerden pa trappen. 
Grundejerforeningen opfordres til at tegne en ansvarsforsikring. 

5.3  Det pahviler Grundejerforeningen at overholde gaeldende ret og opfylde pabud fra 
kommunen eller andre offentlige myndigheder uden un,digt ophold" 

5.4  Grundejerforeningen rna ikke ombygge eller C2ndre trappen uden Ejerens skriftlige 
samtykke. Sti og trappe skal i geometri og materialer forblive  

6 Afstaelse mY. 

6.1  Grundejerforeningen har ikke afstaelsesret. 

6..2  Der rna ikke ske fremteje uden Ejerens samtykke. 

6.3  Ved oprette(se af et evt. trappelaug, bUyer trappeJauget ikke aftalepart i forhold til 
Ejeren. Grundejerforeningen skat stedse sikre at trappelauget overholder  
Aftale. 

7 Tvlster 

7.1  Aftafen, dens indgaelse, gyldighed, fortolkning og opfyldefse er i enhver henseende  
undergivet dansk ret.  

l ..2  Enhver tvist, som matte opsta i forbindeJse med denne Aftale, herunder tvister 
vedr0rende dens eksistens, fortotkning, gytdighed eller ophi'r, skal afgQtres ved Retten i 
HelsingGlr i f(6rste instans. 

7.3  Parterne er enige om, at Aftale ikke reguleres efter lejelovens eUer  
erhvervsJejelovens regler.  

8 Tinglysning 

8.1  Aftaten  ikke tinglyses pa Ejendommen. 

9 Omkostninger 

9.1  Hver Part afholder aile udgifter til egne radgivere.. 

Bilag 1: Skitse over trappen. 
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Underskriftsside 
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Peter Helm 

Tisvilde, den 31. august, 2018 
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