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GENERALFORSAMLlNGSREFERAT 

Ar 2001, tirsdag den 22. maj kl. 19.00 afholdtes ekstraordinaar generalforsamling i An
delsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirke Magevej 33, 
2400 KlObenhavn NV. 

Tilstede var: 	 57 stemmeberettigede andelshavere repraasenteret , heraf 11 ved 
fuldmagt, svarende iii 27,9%. 

Endvidere deltog: 	 Advokat Nicolai GilOdesen, BygningsingenilOr Bent Bunning, 
v/advokat fm. Stine Bitsch, aile fra administrator, advokatfirmaet 
Nicolai Gi0desen. 

Der foretoges f0jgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af projektoplaag . 
3. Godkendelse af husorden. 

Ad dagsordenens punk! 1. - Valg af dirigent. 

Til dirigent og referent valgtes adv.fm . Stine Bitsch, derpa forespmgsel konstaterede, at 
generalforsamlingen va r lovligt varslet og indkaldt, dog med afkortet varsei pa knapt 8 he
Ie dage, hvilket generalforsamlingen godkendte. 

Ad dagsordenens punk! 2_ - Godkendelse af projek!oplceg. 

Dirigenten bemaarkede indledningsvis, at den ordinaare generalforsamling den 26. marts 
d.a. havde besluttet, at projektoplaagget skulle behandles pa en kommende ekstraordinaar 
generalforsamling, hvorfor punktet var pa dagsordenen pa den ekstraordinaare general
forsamling. 

Bestyrelsen havde i samarbejde med administrator udarbejdet et projektoplaag i henhold 
til generalforsamlingens anmodning den 26. marts d.a. 

Projektoplcegget var omdelt til beboerne forud for generalforsamlingen. 

Nicolai GilOdesen gennemgik projektoplaagget og forudsaatningerne herfor. 
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NICOLAI GI0DESEN 
Advokat , ffi0deret for H0jestcret 

Nicolai GilZldesen bemrerkede, at en afglZlrende forudsretning for projektet var, at dette 
kunne gennemhlres uden stigning i boligafgiften. 

Derudover iorventedes andelsvrerdien at ville stige, da de foreslaede arbejder i givet fald 
forventedes at ville medf0re en 0gel vrerdi af ejendommen. Bade de nuvrerende andels
havere, der matte 0nske at srelge efter projektels gennemflZlrelse saml andelsboligfor
eningen ville fa gavn af forbedringen af ejendommen og sligning i andelsvrerdien lied 
fremtidig salg af lejligheder. 

I projektoplreggel var der ligeledes lagel hlZljde for, at de udlejede lejligheder sku lie have 
en lejeforh0jelse, men al man sliler mod et samarbejde med lejerne. 

Derudover var der allerede S0gt om byfornyelsestilskud Iii projektel. hvilket dog ikke for
ventedes opnaet. 

PrOjektel forventedes at kunne gennemf0res indenfor en tidsramme 10bende over 2001 og 
2002. 

Yderligere bemrerkede Nicolai GilZldesen, at projektoplregget kunne vedtages med simpelt 
flertal og at safremt projekludgifterne blev overskredet med mere end 10%, sku lie der ind
kaldes til en ny generalforsamling. 

Herudover forudsatte projektoplregget, at der skulle ' forslZlges frigivet sa store midler som 
muligt fra Grundejernes Investeringsfond saml al de nuvrerende banklan skulle erslattes 
af el kreditforeningslan, idet kreditforeningslanet giver en billigere arlig ydelse. 

Herefter gennemgik Nicolai Gi0desen ligeledes projektoplreggets budgel og fremhrevede, 
at forudsrelningerne for projeklet var, al foreningen efter projeklels gennemf0relse ville 
have et likviditetsoverskud og et driftsoverskud, saledes at projektet kunne gennemf0res 
uden stigning i boligafgiften. 

Beslyrelsen bemyndigedes samlidig Iii al beslutte, hvorvidt foreningen skulle anvende an
den byggeteknisk riidgivning Iii de 0vrige arbejder dvs. udover arbejderne i Lillegard og 
Langgard. 

Dirigenlen bemrerkede, at de foreslaede arbejder i projekloplreggel ville blive sal Iii dmf
telse og afstemning hver for sig. 

Bortskaffelse at jord. (Renoverinq Lanqqard - ekstra udqift): 

Bygningsingeni0r Bent Bunning oplyste pa foresp0rgsel, al posten bortskaffelse af jord i 
forbindelse med renovering af Langgarden var blevel dyrere end forvenlet. 

Ekstraudgiften bel0b sig incl. byggeleknisk radgivning/lilsyn samt advokatladministrations 
omkostninger til i all kr. 2.122 .981,00, hvilket bel0b bestyrelsen 0nskede godkendt af ge
neralforsamlingen. Herefter blev posten bortskaffelse af jord sat ti l afstemning og blev 
godkendt, idet 42 stemte for forslaget, 9 imod og 1 hverken for eller imod. 
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NICOLAI GI0DESEN 
Ao..vokat , moderet for Hejesteret 

Porte til garden : 

Indledningsvis oplyste Bent Bunning, at han ved foresp0rgsel hos gardrydningskontoret, 
der nu kaldte sig de gr0nne garde, havde faet oplyst, at det fra de gr0nne garde ikke var 
noget krav, at der blev opsat porte til gardene, men at de gr0nne garde anbefalede etab
lering af porte, idet derta var med til at fraholde uvedkommande fra at befinde sig ide ny
renoverede garde. 

Herefter blev n0dvendigheden af portene omfartende diskuteret idet ligeledes n0dvendig
heden af d0rtelefoner blev inddraget i diskussionen. 

Herefter blev bestyrelsens forslag om etablering af porte i garden til en vrerdi af kr. 
607.750,00 sat til afstemning og forslaget blev forkastet, idet 24 stemte for forsli?get, 28 
imod og resten hverken for eller imod. 

Preben Andersen fremsatte som rendringsforslag, at bestyrelsen skulle bemyndiges til i 
stedet at opsrette svingbomme i portene for at forhindrede biler i at komme ind i garden og 
at bestyrelsen skulle bemyndiges til at anvende op til kr. 100.000,00 inc!. moms til derte 
arbejde. 

Preben Andersens forslag blev herefter sat til afstemni'ng og blev vedtaget, idet 40 stemte 
for forslaget, 11 stemte imod forslaget og resten hverken for eiler imod. 

Nye d0rtelefoner i aile lejligheder: 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om etablering af nye d0rtelefoner i aile lejligheder til en 
samlet udgift pa kr. 911.625,00. 

I forlrengelse af generalforsamlingsbeslutningen om ikke at etablere afJaste porte til gar
dene var det ikke lrengere af samme vigtighed at etablere nye dl2lrtelefoner. 

Punktet blev dog indgaende diskuteret, idet det blev bemrerket, at udskiftning eventuelt 
kunne foretages delvist og at der eventuelt kunne vrere en fordel ved a! afvenle, hvilke 
muJigheder der viste sig i fremtiden for f0relse af eventuel bredband i d0rtelefonsystemet. 

Herefter trak bestyrelsen sit forslag om udskiftning af d0rtelefoner tilbage, ide! generalfor
samlingen tilsluttede sig dette og tilkendegav, at de fremtidige muligheder burde afklares 
nrermere. 

Kloakrenovering Lillegarden: 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om kloakrenovering i Lillegarden til en udgift pa i alt kr. 
2.279.062,00 incl . byggeteknisk radgivning/tilsyn og advokatladministration. 

Bygningsingenil2lr Bent Bunning oplyste pa forespl2lrgsel, at der i den foreslaede udgift var 
taget hl2ljde for fordyrelsen af bortskaffelse af jord og at kloakrenoveringen i I2lvrigt omfat
tede af de samme arbejder sam i Langgarden. 
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NICOLAI GI0DESEN 
Advokat, ID0deret for H0jesteret 

Yderligere oplyste Bent Bunning, at det var hensigtsmCEssigt safremt kloakrenoveringen i 
Lillegarden blev foretaget pa nuvCErende tidspunkt, idet handvCErkerne saledes kunne 
fortsCEtte arbejdet direkte fra Langgarden over i Lillegarden, hvilket ville medf0re en be
sparelse, idet der Ikke skulle nedtages og opsCEttes skur m,v. 

Endvidere var det henslgtsmCEssigt at udf0re kloakrenovering I Lillegarden inden man 
gennemf0rte den allerede pa generalforsamllngen den 26. marls d.a. besluttede renove
ring af garden i 0vrlgl. 

Herefter blev bestyrelsen forslag sat til afstemning og blev godkendt, idet 45 stemte for 
forslaget. 3 imod og 4 hverken for eller imod, saledes at de'foreslaede arbejder bliver ud
f0rt efter de retnlngslinler, som var anglvet I projektoplceggel. 

Ad dagsordenens punkt 3. - Godkendelse af husorden. 

Dlrigenten bemCErkede indledningsvls, at det pa den' ordinCEre generalforsamling den 26. 
marts d.a. var blevet besluttet, at godkendelsen af en husorden for foreningen skulle be
handles pa den ekstraordinCEre generalforsamling. 

Endvidere bemCErkede dlrlgenten, at der pa den ordlnCEre generalforsamling den 26. 
n;arts d.a. var fremsat yderllgere forslag til behandling, der ligeledes var blevei udskudt til 
den nuvcerende generalforsamling, og at disse forslag ville blive behandlet under nCErvCE
rende punkt pa dagsordenen efter godkendelse af husordenen. 

Husorden: 

Bestyrelsen havde fremsat et samlet gennemarbejdet forslag til en husorden for forenin
gen. Bestyrelsens forslag til husordenen var omdelt til beboeme i forbindelse med indkal
delsen til generalforsamllngen. 

Som forslag til tllf0jelser til den af bestyrelsen foreslaede husorden fremkom f0lgende: 

Vedmrende punktet st0j/musik blev det foreslaet. at der skulle kunne bores pa hverdage 
til kl. 20.00 i stedet for til ki. 1g,OO. 

Delle forslag blev godkendt af generalforsamlingen, idet 34 stemte for forslaget, 13 imod 
forslaget 09 resten hverken for eller imod. 
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NICOLAI GI0DESEN 
Advokat, ID.0deret for Ha-jesterct 

Vedmrende punktet husdyr blev det foresl<3et, at antallet af hunde/katte skulle begrrenses 
til2 pr. lejlighed, dog undtaget dem, de, allerede ha, flere dyr i dag. 

Dette forslag blev godkendt, idet 33 stemte for forslaget, 16 imod forslaget og resien 
hverken for eller imod. 

Herefter blev bestyrelsens forslag til husorden sat til afstemning med den yderligere tilf0
jelse, at silfremt beboerne 0nsker at holde fest, skal dette varsles de omkringboende ved 
opslag i opgangen 5 dage f0r. 

Bestyrelsens forslag til husordenen rned ovenstaende tilfajelser blev godkendt af general
forsamlingen. idei 38 stemte for forslaget. 1 i imod forslaget og resten hverken for eller 
imod. 

Den godkendte husorden med de godkendte tilf0jelser vedlregges nrervrerende referat og 
vii ligeledes blive tilsendt foreningens lejere. 

Herefter blev de resterende punkter fra generalforsamlingen den 26. marts d.a . forelagt 
generaiforsamlingen til beslutning. 

Gartnerkurser til vicevaart Christian Dideriksen: 

Birgitte Ladegard Petersen fremsatte forslag om, at vicevrert Christian Dideriksen skulle 
tilbydes gartner/gmnnekurser i det omfang det var relevant. 

Til dette oplyste bestyrelsen, at det allerede va, aftalt med Christian Dideriksen, at han 
kunne deltage i sadanne kurser i rimeligt omfang efter aftale med bestyrelsen, hvilket ge
neralforsamlingen i 0vrigt eenstemmigt godkendte. 

Teknologi udvalg : 

Der va, fremsat forslag om, at de, blev nedsat et teknologiudvalg med en bevilget 0kono
miskramme pa kr. 10.000,00 til resertche. 

Som rendringsforslag blev fremsat forslag orn, at der nedsattes et sadan teknologiudvalg 
dog uden 0konomisk bevilling. 

Yderiigere blev de, fremsat rendringsforslag om, at bestyrelsen, som allerede nu arbejder 
med sp0rgsmalet, arbejder videre med at klarlregge foreningens rnuligheder for fremtidig 
teknologiske tiltag. 

Herefter blev de 3 forslag sat til afstemning og forslagene om et teknologiudvalg enten 
med 0konornisk bevilling eller uden blev forkastet af generalforsamlingen. 

Forslaget om, at bestyrelsen arbejder videre med sp0rgsmalet gerne med forslag fra be
boerne blev eenstemrnigt godkendt af generalforsamlingen. 
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NICOLAI GI0DESEN 
Advokut. moderer for H"jesterer 

Supplerende oplyste bestyrelsesmedlem Eiler Harck, at der allerede nu var taget kontakt 
til 4 teleoperatorer til afklaring af fremtidens muligheder, 

Yderligere oplyste Eiler Harck, at det bestyrelsens intension, at nar mulighederne nu var 
afklaret, ville der blive indkaldt til ekstraordinaer generalforsamling i efteraret til afklaring af 
foreningens fremtidige 10sning af bl.a, telefoni, faellesantenne, internetadgang m,v. 

Slen fjernes fra Borups Aile, da delle er kasteskvts mod yore vinduer: 

Jonna Frederiksen havde fremsai forslag om, at stenene burde fjernes fra Borups Aile. 
idet disse blev anvendt som kasteskyts mod beboernes vinduer, 

Bestyrelsen oplyste, at der nu var opsat gitre pa vinduerne i kaelderen mod Borups Aile, 
da foreningens forsikringsselskab havde betinget sig dette for fuld forsikring af bygningen , 

Yder!igere oplyste Lis Lindahl Olesen, at safremt stenene skulle fjernes fra Borups Aile. 
ville dette medfore en udgift pa ca . kr. 130,000,00, hvilket bestyrelsen mente var i over
kanten ai, hvad der burde ofres pa bortskaffelse af stenene, hvorfor delle ikke var sket. 

Efter disse oplysninger tilbagetrak Jonna Frederiksen sit forslag og den samlede general
forsamling tilsluttede sig i ovrigt, at man pa nuvaerende tidspunkt ansa de foretagne tiltag 
som tilstrrekkelige. 

liusleje indbetales den 5. hverdaq i maneden: 

Jonna Frederiksen havde fremsat forslag om, at husiejebetaling skulle udskydes til senest 
betaling den 5, hverdag i maneden. 

Jonna Frederiksen begrundede sit forslag med, at det kunne vaere svaert for de beboere 
der modtog understottelse/kontanthjaelp at betale til tiden. 

Nicolai Giodesen fraradede at man uskod betalingsfristen, idet det kunne medf0re, at for
eningen skulle laegge kr. 800,000,00 pr. dag, sMremt samtlige beboere benyttede sig af 
muligheden for senere betaling , 

Herefter blev forslaget sat til afstemning og forslaget blev forkastet, idet 36 stemte imod 
forslaget, 12 stemte for forslaget og resten hver for eller imod forslaget. 

Herefier betragtede dirigenten dagsordenen som vcerende udtomt, takkede for god ro og 
orden og hcevede generalforsamlingen kl. 21.40. 

Som dirigent og referent: Som bestyrelse: 

Stine Bitsch 
SB/as 01,06,01 
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