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GENERALFORSAMLlNGSREFERAT 

Ar 2001, tirsdag den 4. december kl. 19.00 afholdtes ekstraordinEBr generalforsamling i 
Andelsboligforeningen Borup . Generalforsamlingen afholdtes i Ansgarkirke, Magevej 33, 
2400 K0benhavn NV. 

Tilstede va r: 	 56 stemmeberettigede andelshavere reprEBsenteret, heraf 10 ved 
fuldmagt, svarende til 26,9%. 

Endvidere deltog: 	 Advokat fm. Stine Bitsch fra administrator, advokatfirmaet Nicolai 
Gi0desen. 

Der foretoges f01gende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
3. Valg af suppleanter. 
4. Beslutning om antenneomlEBgning . 

Ad dagsordenens punkt 1, - Valg af dirigent og referent. 

Til dirigent og referent valgtes adv.fm. Stine Bitsch, der pa foresp0rgsel konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 

Ad dagsordenens punkt 2 og 3. - Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af 
suppleanter, 

Med generalforsamlingens godkendelse blev dagsordenens punkt 2 og 3 behandlet under 
et. 

Til bestyrelsesmedlemmer valgtes ved skriftlig afstemning f01gende kandidater: 

Jesper Rudbeck, Borups Aile 230, 2.th . (54 stemmer), 2 ar. 
Maria Forman, Vestergardsvej 27, 1.tv., (49 stemmer), 2 ar. 
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Endvidere bestar bestyrelsen saledes af: 

Formand Lis Lindahl Dideriksen, Borups Aile 236, sUv. (1 arlo 
Eiler Hack, Vestergardsvej 33, 1. th., (1 arlo 
Lone Brinck, Vestergardsvej 39 1.tv., (1 arlo 

Til henholdsvis 1. og 2. suppleant valgtes ved skriftlig afstemning: 

Lene Mainz, Borups Aile 224, sUv. (32 stemmer), 1 ar. 
Joseph Karim, Borups Aile 212, 2.th., (25 stemmer), 1 ar. 

Ad dagsordenens punkt 4. - Beslutning om antenneomlcegning. 

Bestyrelsen havde fremsat forslag til 10sning af antenneproblemerne i foreningen, idet det 
nuvcerende antenneanla=g desva=rre allerede er fora=Idet og saledes ikke kan modtage de 
i sin tid besluttede kanaler, idet signalerne overgar fra analog til digital modtagelse. 

Bestyrelsen havde saledes stillet forslag om, at der blev etableret et nyt anla=g i ejen
dommen, med mulighed for beboerne for at tilslutte sig antenne, internet og telefoncentral. 

Alternativ1 var det bestyrelsens forslag, at der ikke sku lie g0res mere ved det eksisterende 
anla=g, men at beboerne saledes frit kunne va=lge, om de 0nskede at benytte det eksiste
rende anla=g som det var, eller benytte TDC-kabel tv, som ogsa var indlagt i ejendommen . 

Stine Bitsch oplyste indledningsvis, at foreningen havde pligt til at levere "Must Carry" ka
nalerne overfor lejerne e\ler alternativt opsige disse, safremt anla=gget ikke blev renoveret. 

Bestyrelsen havde indhentet et til bud , der dog havde vist sig ikke at kunne udf0res. 

Jesper Rudbeck havde derfor i samarbejde med bestyrelsen indhentet et alternativ1 tilbud, 
der kunne levere de i indkaldelsen til generalforsamlingen beskrevne ydelser og til ca. 
samme pris. 

Jesper Rudbeck redegjorde for, hvilke muligheder der umiddelbart var i forbindelse med et 
nyt system . 

Herefter blev relevansen og n0dvendigheden af et nyt antenneanla=g dr0ftet indgaende, 
og generalforsaml ingen besluttede f0lgende: 

Der tra=ffes ikke pa nuva=rende tidspunkt beslutning om indla=gning af nyt anla=g i ejen
dommen. 

Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med en 10sning til den na=stkommende ordi
na=re generalforsamling . 
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Forud for generalforsamlingen opfordres og bemyndiges bestyrelsen saledes til at under
sl2lge, hvilke I2Inske og behov beboerne har, herunder evt. srerlige behov hos de beboere, 
der I2Insker at kunne modtage specielle fremmedsprogede kanaler. 

I den anled ning opfordredes og bemyndigedes bestyrelsen til i god tid forud for general
forsamlingen at indhente priser og muligheder og orientere om disse. 

Der skal saledes indhentes priser pa fl2llgende: 

• 	 Udbedring af det nuvrerende antenneanlreg. 

• 	 Indlcegning af nyt antenneanlreg. 

• 	 Indlcegning af udstyr med mulighed for adgang til internettet. 

• 	 Indlcegning af udstyr med mulighed for telefoni. 

• 	 Kombinationsll2lsning med evt. genanvendelse af det nuvrerende antenneanlreg 
i videst muligt omfang. 

Der udarbejdes i god tid forud for den ordinrere generalforsamling en oversigt over de 

I2Ikonomiske fl2llger af ovenstaende muligheder sammenholdt med den nuvrerende udgift 

til det eksisterende antenneanlreg. 


Af oversigten bl2lr det fremga , hvilke udgifter, der vedmrer selve etableringen af an lregge

ne, og hvilke udgifter, der vedrl2lrer signalleverancer, abonnement m.v .. 


Endvidere udarbejder bestyrelsen ligeledes forud for nreste ordinrere generalforsamling 

en liste over arbejder, der efter det nuvrerende kendskab til ejendommen, kan vrere rele

vante at udfl2lre indenfor den nrermeste fremtid, herunder f.eks. udskiftning af faldstammer 

og renovering af trappeopgangene. 

Der indhentes prisoverslag pa arbejderne, saledes at andelshaverne har mulighed for at 

danne sig et overblik over de evt. fremtidige udgifter. 


Samtidig besluttede generalforsamlingen at nedsrette et teknologiudvalg, der arbejder vi

dere med de ovenfor skitserede 10sningsmuligheder, og udvalget bestar af f01gende be

boere: 


Bestyrelsesmedlem Eiler Hack. 
Bestyrelsesmedlem Jesper Rudbeck. 
Suppleant Joseph Karim. 
Robin Andersen Kosta. 
Birgitte Ladegaard Petersen. 
Bent Fjeldsted. 

Ovenstaende beslutning blev truffet eenstemmigt af generalforsamlingen, idet dog nogle 
af de fremml2ldte havde forladt generalforsamlingen pa beslutningstidspunktet. 
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Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hcevet kl. 
21.20. 

Som dirigent og referent: 

SB/mh -10.12.01. 
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