
År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00 , blev der afholdt ordinær generalforsamling i  
 

A/B Borup 
 

i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 
 
Der var følgende dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsen beretning.  
3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelle revisi-

onsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelse. 
4.  Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

eventuel ændring af boligafgift.  
5. Forslag.  
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af administrator. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

  
I alt 64 andele var repræsenteret, heraf 8 medlemmer mødt ved fuldmagt.  
 
Endvidere deltog Helle Bending og Sisse Veje fra Datea A/S og Gert Larsen fra BDO ScanRe-
vison. 
 
Formand Andreas Holm bød velkommen og foreslog Helle Bending som dirigent og Sisse Veje 
som referent.  
 
 
Ad 1 – Valg af dirigent 
 
Helle Bending blev valgt som dirigent, Sisse Veje blev valgt som referent  ligesom de 2 fore-
slåede stemmetællere blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed, idet 
indkaldelse var udsendt den 3. april 2009 og alle havde fået tilsendt regnskab for 2008, budget 
for 2009 og fremover samt bestyrelsens beretning. 
 
I henhold til vedtægternes  § 22, stk. 1, skal den ordinære generalforsamling afholdes inden ud-
gangen af 4 måned efter regnskabsårets udløb, hvilken frist dermed også var overholdt.  
  
Dirigenten konstaterede at  generalforsamlingen  var beslutningsdygtig, idet minimum 1/5 skal 
være til stede i henhold til § 24 stk. 1, hvilket var tilfældet. Dog ikke med hensyn til vedtægts-
ændringer eller væsentlige forandringer af fælles bestanddele som kræver 2/3 af de stemmebe-
rettigede. jf. vedtægterne § 24, stk. 3.   
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Ad 2 – Bestyrelsens beretning 
 
Beretningen var fremsendt til samtlige andelshavere. 
 
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål: 
 

• Der blev spurgt til, om bestyrelsen genudlejet foreningens lejelejligheder på tidsbestem-
te lejekontrakter; - Det har bestyrelsen ikke gjort indtil nu, men vil undersøge om det er 
en mulighed.  

 
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 
 
Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 
årsregnskabet. 
 
Regnskab 2008 dækkende perioden fra den 1/1 2008 til og med den 31/12 2008 blev gennem-
gået af Gert Larsen fra BDO ScanRevision. Regnskabet udviste et samlet overskud incl. ekstra-
ordinære indtægter på i alt kr. 212.766,00. 
 
Revisorpåtegningen var sige uden anmærkninger fra revisionens side. 
 
Bestyrelsen indstillede en andelskrone på kr. 82,67 til vedtagelse, udfra valuar vurderingen der 
er blevet udarbejdet af Nybolig Erhverv.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt med godkendelse af det anførte forslag til di-
sponering af resultatet, og den foreslåede andelskrone på kr. 82,67 blev ligeledes godkendt og 
vedtaget.  
 
Stemmerne fordelte sig således: 
 
Imod: 0 
Blank: 4 
For: 64.  
 
Andelskronen blev herefter fastsat til kr. 82, 67.  
 
Ad 4 – Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om even-
tuel ændring af boligafgiften. 
 
Dirigenten oplyste, at det fremsendte budget bestod af forslag til budget 2009 og en prognose 
vedr. de kommende år, men at det kun var budget for 2009 der skulle tages stilling til. 
 
Spørgsmål til budgettet blev besvaret. 
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Budgettet for 2009  med 3 % stigning, som reguleres pr. d. 1-6-2009, hvori den manglende be-
taling for 01-01-2009 til 31-5-2009 medregnes i fællesudgifterne resten af året, blev herefter 
godkendt og vedtaget med stemmerne: 
 
Imod: 10 
Blank: 2 
For: 54 
 
Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen. 
 

• Forslaget vedrørende vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen, blev tilbage trukket da 
der ikke var nok fremmødte til en afstemning om vedtægtsændring.  

 
• Jakob Theodor Vestergaards forslag om bedre børnesikring af gårdene, blev enstemmigt 

vedtaget af generalforsamlingen.  
Der blev nedsat et udvalg der har til opgave at, fremlægge forskellige forslagsmodeller 
samt indhente tilbud, til fremlæggelse på næste ordinære generalforsamling.  

 
• Birgitte Ladegård´s forslag om at foreningens konto-udtog skal være offentligt blev til-

bagetrukket.  
 

• Allans forslag om loftlejlighederne blev tilbagetrukket, da det ikke er økonomisk hen-
sigtsmæssigt, at få indrettet lejlighederne nu. Bestyrelsen har lagt det allerede udarbejdet 
materiale til side, men projektet kan selvfølgelig genoptages, når boligmarkedet igen 
bliver attraktivt.  

 
Fra generalforsamlingen blev der efterlyst mere information fra bestyrelsen;- denne kritik blev 
taget til efterretning af bestyrelsen, dog henstillede bestyrelsen også beboerne til at bruge besty-
relsens åbent-hus arrangementer samt hjemmesiden. 
 
 
Ad 6 – Valg til bestyrelsen. 
 
I henhold til vedtægternes § 27, stk. 1, skal der vælges 3-5 medlemmer af bestyrelsen. Disse 
sidder i to år ad gangen. 
 

• Bestyrelsesformand Andreas Holm ønskede ikke genvalg, bestyrelsen indstillede Sol-
veig Petersen som formand, som blev enstemmigt valgt.  

• Michael David var på valg og villig til genvalg. Michael David blev enstemmigt valgt 
• Rene Sørheim var på valg og villig til genvalg. Rene Sørheim bleve enstemmigt valgt, 

men generalforsamlingen opfordrede dog Rene til fremmøde på næste års generalfor-
samling.  

• Michael Boel er på valg i  2010. 
• Mahsa Mokhtari Agdami 
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Suppleanter vælges hvert år jf. § 27, stk. 3 og der valgtes følgende suppleanter: 
 

• Stinna von Moos  
• Stefan Johansen 

 
 Ad 7 – Valg af administrator 
 
Datea blev enstemmigt genvalgt.  
 
Ad 8 – Valg af revisor 
 
BDO-Revision blev enstemmigt genvalgt. 
 
Ad 9 - Eventuelt. 
 

• Der blev efterlyst lys i kælderrum og loftrum; - men ejendommens installationer er ikke 
til, at dette kan lade sig gøre.  

 
• Der blev spurgt til en legeplads i den lille gård; -  bestyrelsen oplyste, at på trods af tid-

ligere opfordringer, er bestyrelsen ikke blevet kontakte af nogle beboere ang. denne le-
geplads.  

 
• Generalforsamlingen opfordret bestyrelsen til, at arbejde på et sæt ordensregler for ha-

verne.  
 

• Bestyrelsen oplyste at, når facadeprojektet er færdigt, vil de fremsende en kritik af for-
løbet til ABF. 

 
• Generalforsamlingen henstillede til, at hundeejerne ikke bruger de grønne områder i 

gården til hunde luftningen i sommerperioden, hvor græsset bliver brugt til solbadning 
m.m. 

 
• Ved konkrete ønsker af TV-kanaler skal man henvende sig til bestyrelsen, der så kan 

undersøge om det er en mulighed.  
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 19.45 
 
 
 
Lyngby, den     
 
 
___________________________  _______________________________ 
Som dirigent Helle Bending  Formand Solveig Petersen 
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___________________________  ________________________________ 
Michael David   Rene Sørheim 
 
 
 
___________________________  ________________________________ 
Michael Boel    Mahsa Mokhtari Agdami 
 
 


