
 

	  
	  
År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i  

A/B Borup 

i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 

 

Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes § 22: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt 

godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 
4. Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring 

af boligafgiften. Der er indarbejdet en 0 og 3 % stigning i det vedlagte budget. 
5. Forslag 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af administrator 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

I alt 49 andele var repræsenteret, heraf 14 medlemmer mødt ved fuldmagt. 

Endvidere deltog Helle Bending, fra Herbo-Administration A/S og Gert Larsen fra BDO 
ScanRevision. 

Formand Solveig Petersen bød velkommen og foreslog Helle Bending, som dirigent og referent. 

Ad 1 – Valg af dirigent. 

Helle Bending blev valgt som dirigent og referent ligesom de 2 stemmetællere. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed. 

I henhold til vedtægternes § 22, stk. 1, skal den ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel, hvilket var overholdt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtige, idet minimum 1/5 skal være 
til stede i henhold til § 24, stk. 1, hvilket var tilfældet med i alt 49 fremmødte andelshavere. 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning. 

Beretningen var omdelt til samtlige andelshavere. 



 

	  
	  
Ingen spørgsmål til beretningen, så beretningen blev taget til efterretning. 

Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af 
årsregnskabet. 

Regnskab 2011 dækkende perioden fra d. 1-1-2011 – 31-12-2011 blev gennemgået af Gert Larsen 
fra BDO ScanRevision. 

Regnskabet udviste et overskud på den ordinære drift på kr. 466.451,00. 

Revisorpåtegningen var uden anmærkninger fra revisionens side. 

Bestyrelsen indstillede en andelskrone på kr. 95,00 til vedtagelse, ud fra valuarvurdering lavet af 
Wismann Property Consult A/S. 

Årsregnskab år 2011 blev enstemmigt godkendt med den foreslåede andelskrone på kr. 95,00. 

Ad 4 – Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. 
ændring af boligafgiften. 

Helle Bending oplyste, at det fremsendte budget bestod af forslag til budget 2012 med en 0 og 3 % 
stigning. 

Det blev enstemmigt vedtaget, at der skal gennemføres en 3 % boligafgiftsstigning pr. 1. juni 2012, 
hvorved stigningen ikke opkræves bagudrettet men for resten af året. 

Ad 5 – Forslag. 

1) Bestyrelsen stiller forslag, jf. den ekstra ordinære generalforsamling afholdt d. 21.2.2012;- 
om bestyrelsen bemyndiges til at opsige nuværende kreditforeningslån og omlægge 
foreningens 2 kreditforeningslån til nyt 3,5 % fastforrentet obl. lån med afdrag og 30 årig 
løbetid, med et provenue på kr. 1.000.000,00  = årlig besparelse ca. kr. 700.000,00 – 
grunden til besparelsen er cirka, er fordi kurserne ændres fra dag til dag.  
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

2) Forslag om mulighed for genopdeling af sammenlagte lejligheder. 
 
Kære beboere, 
Vi er en familie med far, mor og to børn, som bor på Borups Alle 220, 1. sal, som er havnet i 
en ret uheldig situation. 



 

	  
	  

For at hjælpe fars søster og hendes tre børn efter en svær skilsmisse købte vi lejligheden 
ovenover vores. Glædelig vis er fars søster og hendes familie kommet så meget ovenpå igen, 
at de flyttet til deres egen lejlighed. 
Desværre for os, har vores køb af lejligheden betydet, at de to andele skulle sammenlægges, 
da banken ellers ikke ville låne os pengene. Det gør, at vi ikke har mulighed for at sælge den 
lejlighed, som vi nu har til overs med mindre andelene deles igen. 
En genopdeling kræver en ansøgning til Københavns Kommune med en 
forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog os at forslaget skulle til 
afstemning på en generalforsamling, hvilket vi hermed gør. Vi håber i har forståelse for 
vores situation og kan hjælpe os.   
MVH – og på forhånd tak 
Familien Michelsen, Borups Alle 220, 1. sal, 2400 København NV. 
 
 

Dette forslag er kun gældende denne lejlighed beliggende Borups Alle 220. Lejligheden har aldrig 
”fysisk” været sammenlagt, så fremstår reelt i dag som 2 individuelle lejligheder. 

Der var en god konstruktiv dialog omkring sammenlagte lejligheder og evt. genopdeling.  

Bestyrelsen vil fremadrettet have mere fokus på at sammenlagte lejligheder opfylder kravet, at det 
skal være gjort indenfor 12 mdr. 

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning: 

IMOD: 13 

FOR: 35 

BLANK: 1 

Andelshaverne fik dermed accept på at kunne genopdele disse 2 lejligheder. 

Ad 6 – Valg af bestyrelse. 

Michael Boel    på valg år 2012 – ønsker genvalg 

Mahsa Mokhtari Agdami   på valg år 2012 – fraflyttet foreningen 

Suppleant: Camilla Secher og Stefan Johansen på valg år 2012 – ønsker ikke genvalg. 

2 bestyrelsesmedlemmer skulle vælges, Michael Boel, Zarah Vedel Høst og Casper Olsen ønskede 
alle 3 at stille op;- skriftlig afstemning blev igangsat. 

Michael Boel: 38 stemmer 



 

	  
	  
Zarah Vedel Høst: 23 stemmer 

Casper Olsen: 18 stemmer 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand: Solveig Petersen på valg 2013 

Rene Sørheim  på valg 2013 

Susanne Clemens  på valg 2013 

Michael Boel   på valg 2014 

Zarah Vedel Høst  på valg 2014 

Suppleant:  Casper Olsen  på valg 2013 

Suppelant:  Sarah Hesselbo på valg 2013 

Ad 7 – Valg af administrator. 

Herbo-Administration A/S er tidligere på året blevet valgt som andelsboligforeningens 
administrator. 

Ad 8 – Valg af revisor. 

BDO-revision blev enstemmigt genvalgt. 

Ad 9 – Eventuelt. 

• Varmeregnskabet er ikke godkendt af bestyrelsen pga. diverse differencer. Differencerne 
reguleres til næste års varmeregnskab, men sendes ud pr. 1.juni 2012. 

• Det store vandspild er pga. løbende toiletter. 
• Det digitale tv-signal skal indstilles til egen antenne eller luftantenne. 
• STOFA´s kanalnøgleoversigt er ved at blive opdateret, ny oversigt ligges på foreningens 

hjemmeside når den foreligger. 
• Portene ønskes aflåst;- sådan et projekt koster ca. kr. 1.400.000,00 at installere, så ikke lige 

der sker først. 
• Oplysning på firmaet der tidligere har leveret fortsatsvinduer ønskes: 

http://www.glasklart.dk/omos.html, Glarmester Lennart Johansen Aps, Falkoner Alle 14, 
2000 Frederiksberg, telefon 33 24 42 03. 
 

	  



 

	  
	  
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 19.30. 

 

___________________________  __________________________________ 

Som dirigent, Helle Bending  Som formand, Solveig Petersen 

 

___________________________  __________________________________ 

Bestyrelsesmedlem, Michael Boel  Bestyrelsesmedlem, Rene Sørheim 

 

___________________________  __________________________________ 
Bestyrelsesmedlem, Susanne Clemens  Bestyrelsesmedlem, Zarah Vedel Høst  

	  

	  

 


