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215 - AlB BORUP 


Referat af ordimer generalforsamling - 26.04.2000 

Onsdag den 26. april 2000 afholdtes der ordinaer generalforsamlingen i AlB Borup med 
fl2llgende dagsorden: 

1. 	 Valg af dirigent og referent. 
2. 	Bestyrelsens beretning, herunder gennemgang af foreningens radio-/tv-forsyning. 
3. 	 Forelaeggelse af arsregnskabet, forslag til vaerdiansaettelse og eventuel revisionsberet

ning samt godkendelse af arsregnskabet og vaerdiansaettelsen. 
4. 	Forelaeggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 

aendring af boligafgiften. 
5. 	Forslag 

a) Vedligeholdelseskatalog - forslagsstiller; Bestyrelsen 
b) Ny salgsprocedure, for "frit salg" - forslagsstiller; Monica Hansen 

6. 	 Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7. 	Valg af administrator. 
8. 	 Valg af revisor. 
9. 	Eventuelt. 

Ad.1. 

Formand John Jl2lrgensen bl2ld velkommen. 


Jan Parby fra Dansk Boligadministration blev valgt som dirigent og konstaterede, at gene

ralforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, idet ved generalforsamlingen 

del tog 100 andelshavere, heraf 24 ved fuldmagt. Der var undervejs flere andelshavere 

som forlod generalforsamlingen. 


Allan Rigelsl2l fra Dansk Boligadministration blev valgt som referent. 


Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde modtaget en raekke supplerende forslag i forhold 

til dem der var naevnt i dagsordenen, men orienterede samtidig om, at forslagene ikke 

kunne behandles, da foreningens andelshavere ikke var blevet gjort bekendt med forsla

gene i overensstemmelse med foreningens vedtaegter. Det blev i stedet foreslaet at gen

nemga forslagene under eventuelt, samt eventuelt underkaste forslagene en principiel af

stemning, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. 


Dagsordenen blev herefter godkendt. 


I generalforsamlingen deltog endvidere Bo Christiansen fra Aksel V Jensen AlS, Leif SI2I

rensen fra Stofa samt revisor Henrik BrLinings fra BOO Scan Revision. 


Ad.2. 

Formand John Jl2lrgensen fremlagde bestyrelsens beretning , som alene omhandlede en 

beklagelse af de mange beboerblade og dennes udlaegning af bestyrelsens arbejde. Efter 
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en kart debat herom gav John J0rgensen orde! til Bo Christiansen for en gennemgang 
foreningens byggesager. 

Bo Christiansen gav f01gende status 

• 	 Facaderenovering Borups Aile 
Der var pa bestyrelsens foranledning blevet indhentet et tilbud pa maling af facaden, da 
der havde vaeret en del utilfredshed med facaderenoveringens udvisende. Tilbudet var 
imidlertid sa dyrt, at bestyrelsen havde takket nej. Entrepren0ren var herefter blevet 
bedt am at udbedre de utilfredsstillende farveforskelle enkelte steder pa tacaden samt 
at udjaevne de opstaede revner. Dette har entreprenmen accepteret. Pa foresp0rgsel 
blev del oplyst at uvildige sagkyndige havde gennemgaet tacaderenoveringen, og at 
disse ikke havde noget at udsaette pa arbejdets udf0rsel og kvalitet. 

• 	 Tag 
De indtrufne stormskader havde givet anledning til bekymring, men konklusionen at sa
vel Aksel V Jensens som forsikringens gennemgang var, at tagdaekningen umiddelbart 
var udfort tilfredsstillende og at tagskaderne alene var et resultat at vinterens ekstraor
dinaert voldsomme storme. Skaderne gav imidlertid anledning til skeErpet opmeErksom
hed pa tagets tilstand i tiden fremover. 

• 	 Gardsanering 
Det vedtagne projekt omkring gardrenovering var blevet sat i bero, da Kobenhavns 
kommune havde tilbudt at udf0re gardsaneringen i Langgarden for offentlige midler. Der 
udest.3r imidlertid del problem, at den underliggende kloakering ska: renoveres for ca. 
1.200000 kr. inden kommunen vii udf0re gardsaneringen. Bo Christiansen orienterede 
om at arbejdet formentlig vii blive startet op indeveErende regnskabsar. 

• 	 Maling at foreningens facader udover facaden mod Borups Aile 
Projeklet havde udviklet sig tilfredsstillende og overholdt de budgetmeEssige rammer. 
Det blev oplyst at gardenes beiysning var afstemt med den kommende gardsanering. 

Pa foresp0rgsel beklagede Bo Christiansen at gardene havde Val ret mangelfuldt belyst 
under malerarbejdets udf0rsel. Bo Christiansen oplyste at de havde patalt forholdene 
overfor entrepren0ren undervejs i byggesagen. 

• 	 Antenneanlaeg 
Implementeringen foreningens nye antenneanleEg havde desveErre VeEret problem
fyldt, hvorfor bestyrelsen havde valgt at afbryde samarbejdet med Frederiksberg Anten
neservice og ladet Leif S0rensen fra Stofa undersoge anlaegget og give til bud pa ud
bedring af forholdene og fremtidig servicering af anlaegget. 

Leif S0rensen redegjorde for sin gennemgang af anleEgget og fortalte at anlaegget ge
nerelt var udf0rt med godkendt udstyr og at arbejdet var udf0rt tilfredsstillende, Han 
gennemgik et til bud, som Stofa havde fremsendl vedr0rende servicering anleEgget, 
sam bl.a. vii medfore bedre og hurtigere opf01gning pa udfald eller uregelmalssigheder, 
og generelt sikre levering af de lovede kanaler Del blev preEclseret at der ikke tidllgere 
havde VeEret indgaet en lignende kontrakt med Frederiksberg Antenneservice, 

Dirigenten tog herefter beretningen til afstemning. En andelshaver onskede imidlertid med 
star opbakning beretningen suppleret. da den efter dennes opfattelse ikke var en egentlig 
beretning. 
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John J0rgensen berettede herefter at bestyrelsen havde brugt meget tid pa byggesagerne 
hvilke var blevet grundlgt gennemgaet, sam! at der I det forl0bne ar endvidere var blevet 
istandsat et lokale pa Magevej 19 til brug for forenlngens vlcevrert andelshaver 0n
skede oplyst hvad den Istandsrettelse havde kostet, hvorfor det oplyses at Istandsrettelsen 
medf0rte feJlgende omkostnlnger: 

Ellnstallation kr. 13,947,95 
St0bnlng af gulv kr. 30,000,00 
00r, karm, mating kr, 4,614,00 
Trepper kr. 4.036,00 
VVS og pudsarb, kr, 38.667,00 
I al! kr. 91.264,95 

Beretnlngen blev herefter vedtaget uden yderligere kommentarer, 

Ad.3. 
Henrik Brunlngs gennemglk regnskabet for 1999, forenlngens regnskabsar, 

Opmrerksomheden blev henledt pa at der I revlslonspategningen var lagel et forbehold 
vedr0rende de bogf0rte vedllgeholdelsesarbeJder pa 32,440.882,- kr, Oer blev redegjort 
for at denne vedligeholdelsesandel if01ge god regnskabssklk burde vrere Indeholdt I re
sul!a!opg0relsen. blev dog samtldigt oplyst, at forholdet kun havde dlrekte betydning 
for resultatopg0relsens bundlinle, og Ingen indflydelse havde pa eksempelvis re
suitatet omkring de udregnede andeles vrerdL 

andelshaver 0nskede oplyst hvad del havde kostet foreningen, al guldsmeden (Borups 
Aile 200, st. th.) havde staet tom. Del kan oplyses at forenlngen, side:'] overtagelsen den 1, 
januar 1999 Ikke har faet drekket boligafglft og varme for I all .492,67 kr. 

Regnskabet blev tagel til atstemnlng og det blev vedtaget med stort tlertal, 

Bestyrelsen og revisor anbefalede dernrest generalforsamlingen Iii al vedtage en andel
skrone pa 10.00, med den argumentation at der med den ville vcere luft til afdrek
nlng af kommende byggesager, drlftsunderskud og eventuelt kurstab, 

andelshaver anbefalede derimod generalforsamllngen til at vedtage en andelskrone pa 
maksimale 15,48, for at slkre starst muligt salgsprovenu for frafyttere samt starst mu

ligt overskud ved salg at lejede lejligheder. 

efterfolgende skriftlig afstemning medfarte en andelskrone pa 15,48 med stemmerne 
54 for og 36 Imod. 

Ad. 4, 
HenriK Brunlngs fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2000, Det budgetterede 
driftsunderskud var Ikke planlagt drekket med en boligafglftsstignlng, men derlmod med en 
del af foreningens likvidltetsoverskud. 

Budgettet blev vedtaget med stort flerta!. 
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Ad.5. 

a) ved/igeho/de/seskata/og 

John Jorgensen motiverede fremsendte vedligeholdelseskatalog. Han anbefalede gene
ralforsamlingen til at stemme for kataloget, da det efter bestyrelsens opfattelse ville skabe 
klarhed omkring prisfastsaettelse og vurderingsprincipper ved overdragelse af andele. Be
styrelsen havde faet kataloget udarbejdet, for at sikre en ensartet vurdering ved overdra
gelse af andele, samt fa dannet et grundlag for overdragelse af andelslejligheder i forenin
gen. 

Foruden at give den enkelte andelshaver klarhed over egen situation ved eventuelt salg og 
ensartethed i vurderingen, var det ogsa tilsigtet , at lejlighederne fremover overdrages i 
forsvarlig stand hvad angar el-, vvs- og gasinstallationer, samt i relation til andre bygge
maessige forhold. 

En andelshaver indstillede generalforsamlingen til at stemme imod kata loget, da det efter 
dennes opfattelse ikke var ordentlig gennemarbejdet. 

En anden andelshaver onskede kataloget vedtaget da det var bedre end ingenting og at 
kataloget hen af vejen kan justeres og suppleres sa det bliver tilpasset foreningens forhold 
og behov. 

Vedligeholdelseskataloget blev herefter vedtaget ved handsopraekning med stemmerne 40 
for og 20 imod. Foreningens nye vedligeholdelseskatalog er ved lagt dette referat. 

b) Ny salgsprocedure, for "frit sa/g" 

Monica Hansen motiverede sit fors lag om at fa aendret vedtaegterne sa den enkelte an

delshaver fik mulighed for selv at finde en kober. 


Der udspandt sig en laengere diskussion af foreningens salgsprocedurer. Flere andelsha

vere gay udtryk for at det generelt tog for lang tid at finde kobere med den eksisterende 

ordning , mens andre mente at den eksisterende ordning tilgodeser foreningens andelsha

vere via mu lighed for kob af hhv. storre eller mindre lejligheder, mulighed for salg til born 

af andelshavere'i foreningen mm. - . 


Forslaget blev herefter ved handsopraekning forkastet med stemmerne 42 imod og 19 for . 


Ad.6. 

Sam formand opstillede John Jorgensen og Thomas Marcher. 


Den efterfolgende skriftlige afstemning gay folgende stemmefordeling; Thomas Marcher 

69 og John Jorgensen 21 . 


I forlaenge lse af valg til bestyrelse bad bestyrelsesmedlem Katja Zetterlund om ordet, og 

redegjorde for sit arbejde i bestyrelsen. Hun orienterede om at salg af en andelslejlighed 

rent tidsmaessigt kan traekke ud pga. hensyn til fremvisning , udarbejdelse af vurdering og 

salgspapirer, at lejlighederne kun kan overdrages med virkning fra den 1. eller 15. i en 

maned mm. Hun fortalte at det ikke havde muligt at fa solgt den gamle guldsmedeforret

ning, da den havde status som kombineret bolig og erhverv samt pa grund af stoj fra kob
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manden, Endelig meddelte hun at hun trak sig fra bestyrelsen pa grund af den modstand 
hun var blevet meldt med i sit virke, 

Som bestyrelsesmedlemmer opstillede herefter Ole Mortensen, Birgitte Ladegard, Lis Lin
dahl Olesen, Michelle Christensen samt Anders Christensen, 

Den efterfellgende skriftlige afstemning, om hvem som den enkelte andelshaver mindst 
elnskede valgt af de opstillede kandidater, gay fellgende stemmefordeling: 

Lis Lindahl Olesen 4 
Michelle Christensen 11 
Birgitte Ladegard 15 
Anders Christensen 25 
Ole Mortensen 30 

Hubert Franz, Denise Sulsbruck, Preben Andersen og Ole Mortensen stillede aile op som 
suppleanter, og den efterfellgende skriftlige afstemning gay valg til Hubert Franz og Ole 
Mortensen, 

Bestyrelsen ser herefter saledes ud, 

Formand 	 Thomas Marcher 2 ar 

Bestyrelsesmedlemmer 	 Lis Lindahl Olesen 2 ar 
Michelle Chris tensen 2 ar 
Birgitte Ladegard 1 ar 
Anders Christensen 1 ar 

Suppleanter 	 Ole Mortensen 1 ar 
Hubert Franz 1 ar 

Ad,7, 

Jan Parby meddelte indledningsvist at Dansk Boligadministration ikke elnskede genvalg, 

pa grund af den .lacon hvorpa Dansk Boligadministration var blevet omtalt og behandlet i 

diverse skriverier, som var blevet runddelt i foreningen, - ' 


Thomas Marcher stillede forslag om valg af advokat Nicolai Gi0desen som ny administra

tor, hvilket blev vedtaget ved handsoprcekning , 


Ad,8, 

Henrik Brunnings oplyste at BOO ScanRevision modtog genvalg, og de blev efterf01gende 

enstemmigt valgt efter opbakning af Nicolai Gieldesens reprcesentant pa generalforsamlin

gen; Stine Bitsch, 


Ad,9. 

Dirigenten fores log, at de fors lag som den forhenvcerende bestyrelse havde modtaget, 

men som ikke var blevet offent liggjort, skulle danne grundlag for indkaldelse til en ekstra

ordincer generalforsamling, med henblik pa behandling og vedtagelse i overensstemmelse 

med foreningens vedtcegter. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 


5 



215/A 320 

Herefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udt0mt, takkede for god ro og orden 
og hCEved e generalforsamlingen kl. 22.05. 

K0benhavn, den 2J I::; -00 2000 

Bestyrelsen 

K0benhavn, den 2000 -2% 

7<f~z 
K0benhavn, den 2000 
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Vedligeholdelseskatalog 

sam supplemenllil "Love og vedlregter" for 

Ande/sbo/igforeningen 

BORUP 
Magevej 19, kid. - 2400 Kebenhavn NV 



Sloe 2 af 5 Vedligeholdelseska\alog for allcelsboliglo(enillgell Borup, af 25.04 2000 

Generelt 

• Vedligeholdelse 

• Byggetilladelser og 
boligamdringer 

Dette katalog beskriver indiedningsvist hvem der har vedligeholdelses
pligten af hvad, ligesom del beskriver hvi ke forhold man skal veere op
meerksom pa, hvis man 0nsker at foretage iEndringer i sin lejlighed. End
videre vedr0rer kataloget de principper, der anvendes ved vurdering af 
lejligheder, til grund for en overdrage:se. 

If01ge foreningens vedtEEgter og boligoverenskomst er det andelshaver 
selv, der er ansvarlig for den Indvendige vedligeholdelse. Det betyder at 
a~de'shaver skal s0rge for at vedkommendes lejlighed er i "almindelige 
ved' igeholdelsess !and". 

Radiatorer - den egentlige varmeforsyning pahviler ejendommen, hvorfor 
svigtende radiatorer udbed'es af foreningen. Foreningen hiEfter imidlertid 
Ikke hvis radiatoren ikke virker som f01ge af overmaling. Andelshaver er 
ikke ansvarlig fOf defekte termostate, eller va·memalere, medmindre de
fekten er af andelshavere,1 se:v. 

Toilet andelshaver er umiddelbart selv ansva,lig for skader pa cisterne, 
kumme handvask mv. Foreningen har imidlertid tegnet en kummeforsik
ring via ejendomsforsikringen, hvilket betyder at forsikringen i et 'lIst om-
fang dEEkker skader 

Vinduer den udvendlge vedligehoidelse pahvller ejendommen. Den Ind
vendige ved<igeholdelse pahvller andelshaver. Husk at regeimalssig be
handling med en kvalitetsmaling! trEEbeskyttelse forlalnger vinduernes le
ve:ld, 

Ved skader pa selve vindJesrammen eller glasset kontaktes bestyrelsen, 
da ejendommens forsikring : et vist omfang dEEkker, all afhalnglg af 
skaden. 

KfiJkken- og hoveddfiJr - den udvendige vedligehoidelse pahviler eJen
dommen. Den Indvendige vedligeho:delse pahvller andelshaver· far/e 
den indvendige side kan vallges efer age! valg. 

Forsynings/edninger (vandmr) - som hovedregel pahviler vedligehold
elsen af de lodrette forsyningsledninger eJendommen og de vandrette 
andelshaveren. Nalrmere oplysninger fas hos bestyrelsen. 

SaFremt der er tvivl om vedligeholdelse af lejllgheden, kan der s0ges rad og 
vejlednlng hos bestyrelsen. 

Installation af vaske- og opvaskemaskine.s.lilll rneddeles bestyrelsen. 
Der skal indsendes en "8e-;)EEr'ng om vandinsta:lation" til K0benhavns 
Vandforsyning - hvilket kraever at installationen udf0res af en autoriseret 
vandmester. 

Boligaendrlng, Inden der foretages EEndringer i bo1igen skal bestyrelsen 
a!tld kontaktes fmst, med EEndringer tEEnkes der pa EEndringer af konstruK
(loner instal1at,oner. 

I folge byggelov og bygningsreglement skal der foretages anmeldelse til 
komrnunen af enhver EEndring af bygningsdele og konstruktior:er I etage
byggeri. 
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• 	 Forbedrlngerl 
mangelsfradrag 
ved vurderlng af 
lejllgheder 

Det betyder, at der skal foretages anmeldelse af eksempelvis: 

• 	 Opscetnlng og nedtagning af v83gge (Og5<3 de :kke bcerende). 
• 	 Ops83tnlng af lofter - OgS8 forscenkede 
• 	 Blcendlng af dme og cendring af flugtveje 
• 	 Etablerlng af bad og brusekablne 
• 	 Etablering af gulvafl0b 

For nogen af ovenncevnte punkter er det I S83rlige Illf83lde Ikke n0dvendigt 
at foretage anmeldelse. Radglvnlng herom kan fas pa nedenncevnte 
adresse. 

Der er oprettet e: speclelt kundecenter lor byggesager I K0benhavn bellg
gende pa Ott:lavej 1, 4. sal vcerelse 8, 2500 Val by. Oer skal bruges en 
speclel blanket til at anmelde et byggearbejde. Blanketten udleveres af 
kundecenteret Desuden skal du V83re opmcerksom pa, at an meld else af 
byggearbejder krcever en accept og fuidmagt af bygnlngens ejer, reprce
senteret ved bestyrelsen. 

IEndrlnger I lednlngs- og rmfmlng kr83ver ik.~e byggetil'adelse. Men husk at 
al'e rendrlnger af el-, gas- og vandlnstallatloner skal udf0res af autoriseret 
Installat0r. Ved cendringer af en sadan art, har andelshaver ved pllgt 
til at dokumentere lovllgheden ved erklrering eller regnlng fra autoriseret 
installat0r. 

Se I 0vrlgt gcelder:de regler for vedligeholdelse og lorandrlnger I §9 og § 1 0 I 
lorenlngens vedtregter. 

AI anden Indvendig vedilge~,oldelse " som Ikke er n83vnt ovenfor pahvller 
andeishaveren. 

Som det fremgar af forenlngens vedt83gter foretages priser: for forbedr'nger 
ved salg af a~del, af bestyrelsen I samarbejde med en uvlldig sagkyndlg 
sk0nsmand. Vurdenngen foretages pa baggrund al en opg0relse udarbej
det af der. fraflyt:ende, hvis mullgt pa basis af regr.ryger fra leveran
dmerlhandv83rkere. Forbedrlnger ans83ttes til anskaffe:sesprlsen ev!. med 
fradrag af v83rdiforringelse som f01ge af alder og slidtage. 

Konstateres der mangler I forbindelse med vurderingen vii der bllve fore
tage: fradrag til sikkerhed for at manglerne kan blive lidbedret. Mang!erne 
ans83ttes til den prls som det vurderes at en lagmand vii tage for udbed
rlngen. S83lger har frem til lejllghedens overd-ageise ret til at udbedre de 
konstaterede ma.".gler. Scelger har endvldere en kort frlst til at udbedre 
mangler, som f0rst konstateres e~er overtageisen, 

I det f<llgende gennemgas de va;sentligste forhold ved vurderlnge1: 

Vcegge 
Tapet, II:!, vcev mm, skal sldde over det heIe og V83re hell. Les eller 
hullst va;gover.'ladebec,andlln.g medf0rer frad-ag, Huller efter opha;ng mm. 
I be5kede;.t omfang medf0rer dog Ikke fradrag. Oelte gcelder Og58 bore
huller I klinker, fPser mm. 
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Nedtagne eller opsatte vaegge kan tiilaegges vaerdi sam lorbedring, men 
kan derimod OgS8 medf0re mangelfradrag twis det sk0nnes at aendringen 
er uhensigtsmaesslg, 

Lofter 
Generel! skallofterne fremsta jaevne og ensartede, hvilket vii slge uden 
vaesentlige revner og spraekker samt at eventuelt flit, gipsplader o,lign, skal 
sidde fast. 

Umiddelbart vedr0rer al reparation lofter almindelig vedligeholdelse, dog 
vii h2lndvaerksmcesslg opretning af pudsede lofter samt renovering af stuk 
kunne til:cegges en vaerdl som ekslraordinaer genopretning, 

MhL til forsaenkede loiter, skal man vaere opmcerksorn pa de scerlige lov
krav der er am disse I etagebyggeri. Forsffinkede lofter kan tillffigges vffirdi 
som forbedrlng, hvis de er montere! direkle pa de: oprindelige loft 

Gulve 
Gulve og IffiPper skal fremsta uplettede samt vaere uden vaesentlige huller 
og revneL Afslibning/afh0vling og laklludbehandling har ikke karakler af 
forbedring, men kan derimod medf0re mangelsfradrag hvis gulvet er slebet 
eller h0vlet tor langt ned, 

Afretning af gu:v saml ny gulvbelregning som klinker, terrazzo, vinyl, lino
leum og trae vii kunne medregnes sam en forbedring, 

Gulvtrepper kan tiilffigges en vaerdi sam t'lpassel 10s0re. 

D0re 
Der skal til lejligheden forefindes de d0re som lejligheden havde ved sin 
oprindelse, 

EI. gas og vandinstallationer 
Safremt der er forelaget ffindringer iejlignedens el- gas- eller vandins'alla
tioner, skal der kunne torevises regninger fra en autoriseret instaliat0r for 
arbejdets udf0relse, Kan disse ikke forevises vii der blive stillet krav om et 
instalialionsljek af en fagmand, 1m lejligheden kan overdrages, 

Opmrerksomheden henledes endvidere pa, at del ved lover beSfe'm! at der 
skal opsaettes HPFI-relae, hvis der foretages ffindringer i le;lighedens elin
stallationeL Et opsal HPFI-relae vii ved vurderlrgen medga som en forbed
ring, 

Ved overdragelse al andele skal der vcere mul;ghed for tllslutnlng 
fur, hvllket belyder at der lili.al vrere tils!utr.ir.gsmullghed til enten 
380 v, 

kom
elier 

Harde hvidevarer 
Der er irJet krav om at der ved overdragelse s~al foreflndes harde hvide
varer, herunder hverken i relat'on til k01eskab eller komfur, men efterlades 
der alFgevel harde hvidevarer, v'l disse blive tillagl en even::Jel vffirdi som 
10SQlre, 

Ulovlige installationerlkonstruktioner 
Hvis der ved vurderingen foreflndes ulovlige installationerlkonstruktioner, v'l 
der bike foretaget fradrag for reetablering af forholdene, Men del er ikke 
mullgt at overdrage en lejlighed med ulovlige installationer og konstruk
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tioner, hvorior sadanne skal Viere udbedret i'1derl lejligheden overdrages til 
k0ber. 

Hvis det ved vurderingen sk0nnes at en installation eller konslruktion er 
udarbejdet efter gieldende regier, men at del samtidlg konstateres at 
ikke er indhentet de forn0dne tilladelser, vii der blive foretaget fradrag for 
lovligg0relsen. Samtldig vii der blive forelags! fradrag for en eventuel ud
bedring af forholde!, hvis de! alligevel skulle vise sig, at de! Ikke var mullgt 
at opna lilladelse 1'1 vedmrende. Der ses bort fra begge fradrag nar doku
mentation for lovliggl'Jrelsen forevises. 

Saledes vedtage! pa den ordiniere generalforsamling d. 26. april 2000. 


