
 
Referat af 

Ekstraordinær generalforsamling i 
A/B Borup 

 
 

mandag den 6. februar 2006 kl. 19.00 
 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 
København NV. 
 
Til stede var: 
48 andelshavere, heraf 10 ved fuldmagt. 
Fra Rådgivende Arkitekter - Plan 1 deltog arkitekt Henrik Suhr 
Fra Herbo-Administration A/S deltog ejendomsadministrator A.D. Jan Herbo-
Rasmussen 
 
Sammen med indkaldelse var udsendt: 

1. budget for begge renoveringsarbejder (bilag 1)  
2. budget for vinduesrenovering alene (bilag 2)  
3. budget for trapperenovering alene (bilag 3).  
4. et samlet budget for alle udgifter for året 2006 (bilag 4) således, at man kan 

se, at projektet kan gennemføres uden yderligere stigning i boligafgiften (ud 
over den allerede vedtagne 3 % stigning pr. 1. marts 2006). 

5. byggegruppens forklaring til dagsordens punkter 2, 3, 4 & 8. (bilag 5). 
 
Dagsorden var: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Til dirigent og referent valgtes enstemmigt Jan Herbo-Rasmussen. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og 
beslutningsdygtighed. Der var ingen indvendinger herimod.  

 
2. Orientering om undersøgelse af vinduernes tilstand  

Rasmus Pedersen fra byggegruppen redegjorde for undersøgelsen, der kom i gang 
fordi der på seneste generalforsamling var tvivl om vinduernes tilstand. Der blev 
efterfølgende udsendt spørgeskema og på baggrund heraf har Henrik Suhr 
gennemgået ejendommens vinduer. 
Henrik Suhr forklarede, at dét, som mange troede var svamp eller råd, i 
virkeligheden skyldtes for megen fugt i bolig som følge af badning, mange 
mennesker i lejligheden og ineffektiv udluftning.  
Træk fra vinduer skyldtes oftest, at hasperne ikke trækker vinduerne ordentligt til.  
Vinduernes hængsler er ikke smurt og vinduerne trænger derfor til justering og 
smøring. 
Den overordnede konklusion er, at der ikke er så meget råd og revner i vinduerne, 
at en totalt udskiftning er anbefalelsesværdig, medens en gennemgribende 
renovering er dét, som Henrik Suhr anbefaler. 
HS supplerede, at alle vinduer er dårligt vedligeholdt og maling er noget der er 
sket for meget lang tid siden og derfor er det nødvendigt at alle vinduer males – 
dette gælder både mod gade- og gårdside. 



HS gennemgik det udsendte materiale med supplerende bemærkninger og 
suppleret med en del billeder, der vistes fra viewer på væggen. Der var spørgsmål 
fra salen undervejs og således fik generalforsamlingen et meget detaljeret indblik i 
opgaverne og baggrunden for, at det er nødvendigt at sætte ind. 
Prisen for renovering er ca. 9,1 mio. kroner opvejet mod en udskiftning der koster 
ca. 20 mio. kroner. 
Der blev spurgt om, der var indhentet tilbud fra flere entreprenører og HS 
forklarede, at de tal, der nu foreligger, er arkitektfirmaets erfaringstal og ikke 
udtryk for, at der er indhentet tilbud. Proceduren er, at hvis generalforsamlingen 
beslutter sig for, at der skal gøres noget, vil arkitektfirmaet udarbejde 
udbudsmateriale, som detaljeret beskriver, hvad der skal gøres. Udbudsmaterialet 
udsendes til 3-4 entreprenører efter drøftelse med bestyrelsen/byggegruppen. 
Bestyrelsen og Byggegruppen tager herefter i samråd med arkitekt og 
administrator beslutning om, hvem af de bydende, der er kommet med det bedste 
tilbud. 
Der var spørgsmål til, hvad man skulle forstå ved det 50 % tillæg som fremgik af 
arkitektberegningerne og HS forklarede, at det svarer nøje til alle de udgifter der 
tillægges de reelle håndværkerudgifter, såsom moms, byggerenter, 
byggesagsadministration etc. 
HS henviste til det af administrationen udarbejdede byggebudget for hele sagen og 
påviste sammenhængen mellem det af arkitekten udregnede, med tillæg af 50% 
der svarer ganske nøje til det af administrationen udarbejdede endelige budget. 
Der var spørgsmål til, om man ved udskiftning af vinduer ville undgå fremtidig 
vedligeholdelse og svaret var, at det vil man ikke, men i øvrigt afvises det at 
vinduerne er i så dårlig stand, generelt, at der er grund til den langt dyrere 
udskiftning. 
 

3. Orientering om vinduesrenovering 
Orientering om vinduesrenoveringens omfang var givet under pkt. 2. 
 

4. Orientering om trapperenovering 
Rasmus Pedersen orienterede om trapperenovering. På den seneste 
generalforsamling var der mange der ikke syntes om at stemme, fordi man ikke 
kendte konsekvenserne af vinduestilstand og kommende arbejder og på det 
tidspunkt mente at man ikke kunne overskue de økonomiske konsekvenser. 
Der vistes billeder af opgangenes tilstand. Billederne illustrerede på glimrende vis 
at opgangene er fugtige, lugter og er forfærdeligt grimme.  
HS fortalte om, hvad der gøres ved opgangene, der kort sagt renoveres totalt. 
Der er udarbejdet udbudsmateriale og der er indhentet priser og entreprenøren 
har accepteret at udføre arbejdet til samme pris, som oprindeligt tilbudt, i fald 
denne generalforsamling beslutter at lade arbejdet udføre. 
Arbejdet vil vare til april 2007 og der vil først blive lavet én opgang, som kommer 
til at virke som model for resten. Når modellen er godkendt af bestyrelse, 
byggegruppe og rådgiver vil der efterfølgende blive arbejdet med 3 opgange ad 
gangen. 
Der var en del spørgsmål, der alle blev besvaret tilfredsstillende. 
 
     5.  Orientering om de budgetmæssige konsekvenser 
Jan Herbo-Rasmussen gennemgik byggebudget på kr. 21,8 mio. for både vindues- 
og trapperenovering og påviste, at foreningen, særligt på grund af den i 2005 
foretagne omlægning af lån, kan optage lån på 20 mio. kroner til delvis 



finansiering af de påtænkte arbejder uden stigning i boligafgiften. Resten af 
finansiering tages af foreningens opsparede ca. 1,5 mio. kroner og løbende 
likviditet.  
Det vil i slutningen af projektet, og måske i det efterfølgende budgetår, være 
nødvendigt nu og da at trække på foreningens kassekredit på kr. 500.000,00 men 
det er billigere end at låne hertil. 
JHR påviste også, at der, bl.a. på grund af sidste års buffer i 
andelskroneberegningen, ikke var grund til at frygte et fald i andelskronen da de 
første godt 11 mio. tages fra bufferen og resten forventes som stigning i værdien 
af ejendommens salgsværdi. 
Der var forskellige spørgsmål, som alle blev besvaret og til spørgsmålet om, 
hvorvidt man på den kommende generalforsamling kunne forhøje andelskronen 
var svaret, at administrationen anbefaler, at den nuværende andelsværdi 
bibeholdes indtil byggesagen er overstået og så må den generalforsamling der 
afholdes på det tidspunkt afgøre stigningen i andelskronen. 
Det til brug for finansieringen påtænkte lån er et helt traditionelt 4 eller 5 % 
kontantlån med 30 års løbetid. Om det skal være 4 eller 5 % afgøres af den 
tilbudte kurs og hvad der måtte være mest rentabelt. 
 
Konklusionen på redegørelsen var således at byggesagen kan gennemføres uden 
stigning i boligafgift og uden fald i andelskronen ved optagelse af lån og 
anvendelse af foreningens opsparede midler. 
 

6. Afstemning om igangsætning af arbejder: 
Der var herefter ifølge dagsorden afstemning der viste, at for forslag A, som er 
beslutning om at der både skal gennemføres vinduesrenovering og renovering af 
opgangene, stemte 7 imod, ingen undlod at stemme og resten stemte for.  
 
Forslaget er dermed vedtaget og det var derfor ikke nødvendigt at stemme om de 
alternative forslag (alene vinduesrenovering og alene trapperenovering). 
 
Som teknisk rådgiver på de to byggesager anvender foreningen fortsat Plan1 
Arkitekter med arkitekt Henrik Suhr som kontaktperson. Byggesagsadministrator 
er fortsat Herbo-Administration A/S ved Jan Herbo-Rasmussen. 
 

7. Fuldmagt til bestyrelsen til låneoptagelse som 30-årigt 4% 
kontantlån 

Der blev enstemmigt meddelt bestyrelsen og administrator fuldmagt til at optage 
lån som 30-årigt kontantlån i realkreditinstitut 4 eller 5 % og administrator blev 
meddelt fuldmagt til alle ekspeditioner og alle underskrifter i forbindelse med 
ekspeditionens gennemførelse. 
 

8. Orientering om mulighederne for støjdæmpning og varmeisolering 
af vinduer. 

Rasmus Pedersen orienterede herefter om støjdæmpningsprojektet.  
Resultatet af mange undersøgelser er, at det mest fordelagtige til nedbringelse af 
lydniveau er at opsætte ganske almindelige forsatsruder med 5mm glas. 
Priseksempler inkl. moms og opsætning: 
1 fags kr. 3.000,00 
2 fags kr. 5.000,00 
3 fags kr. 6.000,00 



 
Alt afhængig af hvor mange der samtidigt bestiller, idet der kan opnås store 
rabatter ved samlet indkøb. Der vil senere tilgå foreningens medlemmer 
oplysninger herom og der vil blive orientering om hvorledes samlet indkøb 
organiseres. 
 
Udover støj er der en varmeisolerende effekt.  
 
Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden kl. 21:15 
 
 
Dirigenten henviser i øvrigt til de med indkaldelsen udsendte bilag som ikke atter 
vedlægges dette referat, men med fordel kan opbevares sammen med referatet. 
 
Der vedlægges byggegruppens opfordring til samlet indkøb ”Vågn op”. 
 
Som dirigent og referent 
 
 
Herbo-Administration A/S 
Jan Herbo-Rasmussen 
 
 


