
 

 

TESTAMENTE VEDR. GRUNDFONDSBEVIS I BOLIGSELSKABET STUDIEBYEN 

 

Undertegnede__________________________________ født d. _______________________  

i ____________________________________________(fødested), som er indehaver af grundfondsbeviset 

til Boligselskabet Studiebyens bolig beliggende ______________________________________________, 

2900 Hellerup, erklærer herved som testator iht. selskabets vedtægter § 15, at det er min vilje at 

grundfondsbeviset, og dermed brugsretten til boligen, ved min død overdrages til nedenstående person(-er) i 

prioriteret rækkefølge, således forstået at hvis den øverste på listen ikke ønsker at overtage boligen, overgår 

retten til den næste osv.  

Samtlige personer falder indenfor den personkreds som er opregnet i vedtægternes § 15.  

 

1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________ 

 

Dato: _______________ Testators underskrift: _____________________________ 

    

Til vitterlighed: 

Undertegnede fuldt myndige testamentevidner, erklærer herved at vi efter testators ønske har været til stede 

ved underskrivelsen eller vedkendelse af ovenstående testamente. 

Vi erklærer endvidere at arvelovens §§ 64 og 74 er iagttaget. 

Det er vores opfattelse at testator var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente. 

 

Vidne 1: 

     

Fulde Navn:       Fødselsdato:   

Bopæl:       Stilling:   

Dato:   Underskrift:       

Vidne 2: 

     

Fulde Navn:       Fødselsdato:   

Bopæl:       Stilling:   

Dato:   Underskrift:       

 



 

 

Vedtægter for boligselskabet Studiebyen, § 15: 

Overførelse af brugsretten: 

”Et Medlem skal saavel i levende Live som ved Testamente kunne overføre Brugsretten og det 

hertil svarende Grundfondsbevis til sin Ægtefælle eller lovlige Arvinger indenfor op- og 

nedstigende Linie eller til Svigerbørn, for saa vidt den eller de vedkommende fyldestgør 

Betingelserne efter § 8 og forpligter sig til som Medlem at opfylde alle de et saadant 

paahvilende Forpligtelser. 

I andre Tilfælde forbeholder Bestyrelsen sig at søge Brugsretten og i Forbindelse hermed det 

dertil svarende Grundfondsbevis overført til en ny Bruger efter Reglerne i § 6, jfr. dog § 23.” 

 

Forklaring: Arvinger indenfor op- og nedstigende linie gælder børn, børnebørn eller forældre 

til testator. 

 

Arvelovens § 64: 

”Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig 

tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af 

testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som 

testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen 

af et testamente.  

Stk. 2. Vidnerne skal være fyldt 18 år og må ikke på grund af forhold som nævnt i § 74 mangle 

forståelse for vidnebekræftelsens betydning.  

Stk. 3. En person kan ikke være testamentsvidne, hvis  

1) testamentet begunstiger den pågældende eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller 

besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærstående,  

2) testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets 

oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig interesse i 

begunstigelsen, eller  

3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den 

pågældendes habilitet.  

Stk. 4. En person kan være testamentsvidne, selv om den pågældende er indsat som bobestyrer.  

Stk. 5. Vidnerne bør i deres påtegning på testamentet afgive erklæring  

1) om deres stilling og bopæl,  

2) om tid og sted for deres underskrift på testamentet,  

3) om, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til 

stede som testamentsvidner efter testators ønske,  

4) om, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og  

5) om andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.” 

 

Arvelovens § 74: 

”En testamentarisk bestemmelse er ugyldig, hvis testator ved dens oprettelse på grund af 

sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring 

eller en lignende tilstand manglede evnen til fornuftmæssigt at råde over sine ejendele.” 

 


