
  Kbh. NV, d. 16. april 2007 
 Referent; Andreas Holm 

 
Ekstraordinær Generalforsamlingsreferat 

 
For  

 
Andelsboligforeningen A/B Borup 

 
Den ekstraordinære generalforsamling (EGF) afholdes d.16 april 2007 Kl. 18.00 i Ansgar 
kirke, Mågevej 33, 2400 Kbh. NV 
 
Klokken er 18.10 og formand Michael David åbner forsamlingen og byder velkommen. 
 
Dagsorden for mødet er som følger: 
 
Ad dagsordenens pkt. 1: 
Valg af dirigent og referent 

• Dirigent til EGF er ved afstemning blevet Michael David 
• Referent til EGF er ved afstemning blevet Andreas Holm 
• Der er valgt 2 stemmetællere til EGF 

 
Lovligheden af EGF bliver konstateret, og fastslået som værende lovlig da der er blevet 
indkaldt til EGF retmæssigt, værende minimum 8 dage før afholdelse, og dagsorden er 
udsendt sammen med indkaldelse. 
 
Efter optælling af fremmødte konkluderes det at der personligt er fremmødt 70 
andelshavere og at der dertil er 18 andelshavere repræsenteret ved fuldmagter. Samlet er 
således 88 andele tilstede d.d.  

 
Ad dagordenens pkt. 2: 
Afstemning om ændring af formulering i vedtægter vedrørende sammenlægning bliver 
ændret: fra nuværende tekst:  
 

” Sammenlægning: For at få et stabilt og fastboende klientel i ejendommen 
tilgodeses muligheden for fysisk lejlighedssammenlægning. Der godkendes kun 
vandrette sammenlægninger, og væg-naboer går forud for opgangsnaboer. Det 

sammenlagte må ikke overstige 150 m2.” 
til ny formulering: 
 

”Sammenlægningen tillades både vandret og lodret. Hvis flere andelshavere 
ønsker at sammenlægge den samme lejlighed, benyttes den interne venteliste (liste 1) 

til prioritering af ansøgerne.” 
 



• Dirigenten oplyste at punktet i dag er sat til endelig afstemning, da der ikke var 
tilstrækkeligt med fremmødte andelshavere på den ordinære generalforsamling. I 
dag kan forslaget vedtages ved simpelt flertal. 

 
• Dirigenten spørger forsamlingen hvorvidt de vil stemme for eller imod den nye 

formulering: 
o Ingen undlader at stemme eller stemmer imod, og punkt to på dagsorden 

vedtages derfor med enstemmighed. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 3: 
Opjustering af andelskrone fra den nuværende andelskrone på 33,17  (fastsat på den 
ordinære generalforsamling) til ny andelskrone på 90,31 Fastsættelsen af den nye 
andelskrone er beregnet ud fra den nye offentlige vurdering af ejendommen AB Borup, 
værende 190.000.000. Hertil er ilagt en økonomisk buffer, i form af 10.000.000 da vi i 
ejendommen har et igangværende byggeprojekt. 
 
Dirigenten forklarer at beregningen til den nye andelskrone er udarbejdet af Herbo i 
samråd med revisor, og herefter blev der stillet spørgsmål fra andelshavere. 
 

• Der stilles spm. om hvorvidt man selv må prisfastsætte andelsprisen når man skal 
sælge såfremt man føler at man ikke vil kunne komme af med lejligheden til ”fuld 
pris”? 

o Michael Boel svarer at det er op til sælger selv at bestemme til hvilken pris 
man vil sælge sin andel, dog ikke over vurderingen, såfremt at man sælger 
til en på listen. Desuden konstaterede bestyrelsen at det p.t. ikke så ud til 
at blive et problem at sælge vores lejligheder, da vi stadigvæk var billigere 
end andre andelsforeninger, har relativt lav husleje, og at interessen fra 
ansøgere på de seneste lejlighedssalg ikke var faldende, selvom potentielle 
købere var blevet orienteret om den mulige værdistigning i AB-Borup. 

• Der stilles spm. til om andelskrone stigningen vil komme til at have indflydelse på 
den månedlige boligydelse (huslejen)? 

o Solveig svarer at der ikke er nogen sammenhæng imellem andelskrone og 
husleje med denne stigning i andelskrone, og at huslejen vil stige med den 
i forvejen fastsatte procentsats, som er uafhængig af dette forslag. 

• Der stilles spm. til den buffer der er lagt ind i beregningen af den nye 
andelskrone? 

o Michael David svarer at de 10.000.000 som udgør bufferen, er indlagt som 
en ekstra sikring, da vi har et byggeprojekt kørende, og at udestående i 
forhold til byggeprojektet svarer til den buffer der er lagt ind i beregningen 
af den nye andelskrone. 

• Der stilles et spm, hvor der refereres til den ordinære generalforsamling, hvor der 
var blevet nævnt, at ’boligværdien ville være højere om 2 år grundet, at 
ejendommen er blevet renoveret i mellemtiden’ Spm. går således på om 
ejendommen vil stige yderligere, eller hvordan dette skal forstås? 



o Michael David svarer at det der blev sagt på den ordinære 
generalforsamling var at den offentlige vurdering bliver foretaget en gang 
hver andet år og det måske er det der her er blevet ment. Yderligere 
påpeges det at det i gangværende byggeprojekt godt vil kunne have en 
indirekte indvirkning på andelskronen, da ejendommen i 2007 er blevet 
vurderet til at være i ”normal” stand, og at er sådan byggeprojekt vil kunne 
medføre at ejendomsvurderingen bliver ændret til god stand, men at 
forhold som disse, selvfølgelig kan være svære at gisne om på forhånd. 

 
 
Da der ikke var flere spørgsmål fra salen, tager dirigenten forslaget til afstemning, og 
indleder med at spørge hvor mange der stemmer imod forslaget:  

• Ingen andelshavere stemmer imod forslaget. 
 
Dirigenten spørger hvor mange der ønsker at undlade at stemme: 

• Der er 2 andelshavere der vælger at undlade at stemme 
 
Dirigenten spørger hvor mange der ønsker at stemme for den nye andelskrone: 

• De resterende 86 andelshavere (inklusiv fuldmagter) stemmer for forslaget. 
 
Forslaget om den nye andelskrone er vedtaget, og andelskronen er med virkning fra d.d. 
fastsat til 90,31 
 
 
Klokken 18.35 erklæres generalforsamlingen afsluttet og dirigenten takker for god ro og 
orden. 
 


