
Referat fra ekstraordin~r generalforsamling den 27. september 1999 
k1.19.00 i Ansgarkirken 

Thomas Marcher byder velkommen og fremf0rer, at et flenal af bestyrelsen har foreslaet harn som 

dirigent og Birgitte Ladegaard-Pedersen som referent. 

Det vedtages. 

Derefter sp0rger han forsarnlingen om nogen mener at den ekstraordinrere generalforsamli.ngcn ikke 

var lovligt varslet. 

Det mener ingen. 

John Jergcnsen beder om ordel. Han siger, at han er gaet imod bestyrelses flertal, men 

kriminalbetjent Bjarne Jacobsen har pa det kraftigste fraradct , at foreningen skifter administrator, 

fordi den har anmeldt den tidligere bestyrelse for bedrageri. 

Herefter tar Birgitte Ladegaard-Pedersen ordet og be retter, at hun i overensstemmelse med 

bestyrelsens beslutning har kontaktet den pagreldende betjent om eftermiddagen, og han til hende 

har sagt, at han ikke har udtrykt sig som angivet i John J0rgensens oprab, da han ikke skal 

bestemme, om foreningen skal skifte administrator, men at han finder det upraktisk, da den afgaede 

administrator maske vii vrere mindre villig til at sarnarbejde. 


Herefter tar advokat Nicolai Gi0desen ordet: 

Han prresenterer sig, fortreller om sit administrationsselskab, der har eksisteret i 20 ar og 

koncentrerer sig om andelsboliger, da han personligt er tilhrenger af andelsideen. Selskabet er kredet 

sarnmen med en virksomhed, hvor de er to bestallingshavende sagf0rere, sa de ogsa kan inkludere 

juridisk hjrelp i administrationskontrakten. Herudover er tilknyttet en mi.ndre byggeteknisk afdeling, 

som inkluderer hJrelp til opsyn med de fysiske rammer. Det er dog ikke hensigten, at han skal ga ind 

i den nuvrerende byggesag, der forventes frerdig til januar, hvor han skulle ovenage. Grunden til, at 

det er praktisk for foreningen at vre\ge ny administrator nu, er en klausul i aftalen med Dansk 

Boligadministration (DBA), der begrrenser foreningens opsigelsesfrist til 3 maneder 00 til et 

regnskabsars afslutning. Gi0desen har fer taet omst0dt denne klausul for en anden andelsforening, 

men tilnider skift nu for at slippe for besvrerligheder. Han henleder til sidst opmrerksomheden pa 

det uddelte materiale, hvor man punkt for punkt kan se, hvor DBA beregner sig ekstra honorar, og 

hvor de er inkluderet i aftalen i hans tilbud. 


Jan Parby fra DBA overtager mikrofonen og fortreller, at Gi0desens tilbud ikke er billigere, at det er 

nogle tusind kroner dyrere . Han bemrerker, at tilbuddct er sjusket udfml. Herudover siger han, at 

vores opsigelsesfrist kun er 3 maneder. Da han forlader arenaen, ger Thomas og Birgitte harn 

opmrerksom pa den paragraf i aftalen, hvor der direkte star 3 maneder op til et regnskabsars 

afslutning. Han griber igen mikrofonen og siger, at fra nu af er varslet kun 3 maneder og det rna 

gerne blive f0rt til protokols. 


Der er en pige, dcr forsoger at stille nogle relevante sp0rgsmal vedrorende de ydclser, der er 

inkluderet i de forskellige aftaler, men hun bliver overdovet. Der sidder nogle andelshavere i 

sidelokalet, der ikke hmer sa godt og som gm h0jrostet opmrerksom pa del. 


John tager nu ordet og understreger atter det hensigtsmressige i at beholdc samme administrator 

p.gr.a. politisagen. 
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Gi0desen opmrerksom pa, at han er advokat og fkITer retssager, samt at det kan vrere godt at 
have en ny til at se pa papireme, i stedet for det administrationsselskab, der har administreret, mens 
tingene har udviklet sig, sa det har f011 til en anmeldelsc. 

Thomas mener, at diskussionen er kclrt af sporet og forcslar afstcmning om hovedsagen, valg af 
administrator. Lene Mainz tager orde!, og siger, at hun ogsa har ringet til den pagreldende 
politimand han har fonalt hende, at der er en sigtelse pa vej og at vi absolut ikke rna skif1:e 
administrator. 

Thomas skrider til afstemning og forkJarcr proceduren med stcnunesedler. Han udpegcr 2 tilfreldige 
personer Sajjah Khan og Mils Boyd), der sidder nzcrmest, til at foretage optrelling af stemmer. 
Der stemmes og optretles. 

Nicolai Gi£ldesen fik stenuner og Dansk Boligadministration fik 47 stemmer. 

Thomas tak for i aften og erklrerer den ekstraordinrere generalforsamlingen for afsluttet. 


