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AlB BORUP 

REFERAT AF EKSTRAORDINJER GENERALFORSAMLING 

Ar 1998 den 23, april afholdtes ekstraordinrer generalforsamling i NB Borup, For gene
ralforsamlingen forela f<llgende dagsorden 

1, Valg af dirigent og referent. 
2, Bestyrelsen foreslar udskiftnlng af ejendommens tag, facaderenovering mod Borups 

Aile sam! gardrenovering, 
3, Bestyrelsen foreslar opsre!ning af eget an!enneanlregiparabol. 

Ad. 1. 

Jan Parby, Dansk Boligadministra!ion NS blev valg! som dirigent og konstaterede, at ge

neralforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdyg!ig, idel der i generalforsamlingen 

del!og 74 andelshavere og der forela endvidere 6 fuldmagter, saledes at i all 80 andelsha

vere var reprresenteret pa generalforsamlingen, Desuden deltog 80 Christiansen fra inge

ni<lrfirmaet Aksel V. Jensen samt Birgit Petersen, Dansk BOligadministration NS, 


Birgit Petersen, Dansk Boligadministra!ion NS, blev valg! som referent. 

Ad,2. 

Foreningens formand J<lrgen Jensen indiedte punktet med at orientere om bestyrelsens 

arbejde inden generaiforsamlingen, Der havde vreret afholdl mange m<lder bade for og 

efter afholdelse af licitation, Det var ikke den optimaie 10sning, som bestyrelsen havde 

fremsat, men et forslag hvor kravet fra forsikringsselskabet om nyt tag blev opfyldt, kombl

neret med renovering af den facade sam trrengte mest til islandsrettelse, 


80 Christiansen, Aksel V, Jensen, orienterede am firmaet og det projekteringsarbejde, der 

var udf0rt indlil vldere, 


I forbindelse med foreningens stiftelse blev Aksel V, Jensen anmodet om at udarbeJde en 

tilstandsrapport. Ved gennemgang af ejendommen blev del konstateret, at tagel var un

derstr0get med skum. Da arbejdet blev udf0rt var del mange eksperters opfattelse, at det 

var en god 10sning. Det har efterf01gende vis! sig, at del er del ikke. Pa baggrund heraf 

har forenlngens forsikringsselskab belinget sig ved tegning af bygningsforsikringen at la

get skal vrere udskiftel inden 1,1.2000. 


Pa grund af forsikrlngsselskabels betingelse blev Aksel V, Jensen kontaktet af bestyrelsen 

for udarbeJdelse af udbudsmateriale I udbudsmaterialet blev, udover forsikringsselska

bets krav om udskiftning af tagel, medtaget andre stilladskrrevende arbejder. Det var bl.a, 

renovering af facader, herunder maling af vinduer. 
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Der blev indbudt fem hEtndvcerkere tillicitationen . De afgivne tilbud var meget ens i pris og 
det billigste blev valgt. 

Bestyrelsen d r0ftede licitationsresultatet og besluttede, at ikke aile facader skulle renove
res ved tagudskiftningen , da det ville krceve en for hoj boligafgiftsforhojelse. Bestyrelsen 
valgte derfor kun at medtage den mest nedslidte facade, som er den mod Borups Aile. 

Der er sogt byggetilladelse hos myndighederne, og den er givet. 

Efter bestyrelsens og Bo Christiansens ind lceg var der en meget kraftig meningsudveks
ling fra de fremmodte medlemmer . Meningsudvekslingen omhandlede bl.a.: 

boligafgiftsforhojelsens st(2Hrelse 
at der skulle vcere lovet, at der ikke ville komme boligafgiftsstigninger 
at der var andre arbejder sa som renovering af trappeopgange, der var pakrcevet 
hvorfor er det facaden mod Borups Aile og ikke en af de andre facader 

Efter en kort pause gennemgik Jan Parby, Dansk Boligadministration AlS, okonomiop
lcegget. Jan Parby oplyste, at det udsendte oplceg var beregnet pa baggrund af optagelse 
af et 6% kreditforeningslan Der var efterfolgende sket en rente- og kursudvikling , sa der 
kunne optages et 5% kreditforeningslan . Ved optagelse af et 5% kreditforeningslan ville 
det kun vcere nodvend igt med en boligafgiftsforhojelse for hele projektet pa 12% i stedet 
for 14%. 

Jan Parby oplyste endvidere, at bestyrelsen havde benyttet pausen til at opdele det sam
lede forslag i tre forslag . De tre forslag var som fo lger: 

1. 	 Udskiftning af tag - nodvend ig boligafgiftsforhojelse 6%. 
2. 	 Samtidig med udskiftning af tag renoveres garden for kr. 1.000.000 ekskl. moms

nodvendig boligafgiftsforhojelse 9%. 
3. 	 Samtidig med udskiftn ing af tag renoveres garden for kr. 1.000000 ekskl. moms samt 

facaden mod Borups Aile - nodvendig boligafgiftsforhojelse 12%. 

Forslagene blev herefter taget til skriftlig afstemning . Resultaterne var som folger : 

Forslag 1 blev vedtaget med 78 stemmer for , en stemte i mod og en undlod at stemme. 

Forslag 2 blev vedtaget med 57 stemmer for, 22 stemte i mod og en undlod at stemme. 

Forslag 3 blev vedtaget med 59 stemmer fo r, 21 stemte i mod og ingen undlod at stemme. 

Bestyrelsens forslag om udskiftning af tag, renovering af facaden mod Borups A ile samt 
renovering af garden blev vedtaget. Samtidig hermed fik bestyrelsen bemyndigelse til at 
foretage nodvendig laneoptagelse. 

Boligafgiftsstigningen pa 12% vii blive opkrffivet forste gang ved arbejdernes fcerd iggorel
se. 
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Ad. pkt. 3. 

Formand J0rgen Jensen oplyste, at bestyrelsen havde indhentet til bud pa eget antenne-/ 

paraboianlreg i sledet for Tele Danmarks hybridnet, da beboerne tidligere havde dmftet 

dette, og da der var mange, sam syntes, at hybridnettet var dyrt. 


Bestyrelsen havde fors0gt at forhandle en bedre pris med Tele Danmark. Det navde ikke 

vreret muligt. I stedet havde Tele Danmark tilkendegivet, at prisen burde vrere h0jere. 


J0rgen Jensen oplyste endvidere, at de nrevnte programrner var et oplreg. S8fremt forsla

get blev vedtagel, vi lie der blive foretagel en afstemning. De programmer, som far flest 

stemmer ville komme pa anlregget. Med hensyn Iii installering af parabolanlreggel skulle 

det koordineres med tagudskiftningen. 


Efter fa indlreg tog dirigenten forslaget til skriftlig alstemning. 


Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer lor, 29 stemte i mod. Der var en blank stemme 

og to ugyldige. Desuden var der seks, sam enten undlod at aflevere en stemme eller hav

de forJadt generaJforsamlingen. 


Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udt0mt og genera!forsamling blev 

hreve! kl. 20.45. 


Kebenhavn NV, den 1998 

Sam bestyrelse 

Kebenhavn K, den 1998 

Som dirigent: 

Jan Parby 
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