
Advokalfinnaet 

NICOLAI GI0DESEN 

l. C. Mortensens Erlf. 

Nicolai Gi0desen , advokat (H) Frederiksholms Kanal18 
Hell. Hammerby. advokat 1220 Kobenhavn K 

Tlf. 33158445 
Ejendomsadministrationen: Fa.~ 33 13 79 20 
telefonlid hverdage 10·13 Giro 9064737 
Telefax 33 15 84 48 CVR NT. 69 63 23 19 

GENERALFORSAMLINGSREFERA T 
AlB BORUP 

Ar 2003 tirsdag den 22. april kJ. 19.00 afboJdtes ordina!r generaiforsamling i 
Andelsboligforeningen Borup. Generalforsamlingen afboldtes i Ansgar Kirken, Magevej 33, 
2400 Kebenhavn NV. 

Til stede var: 71 andelshavere reprresenteret, heraf 15 ved fuldmagt. 

Endvidere deltog: 

Revisor Jesper Busch fra revisionsfirmaet BOO ScanRevision samt 

Advokat Nicolai Gi0desen og 

Ejendomsadministrator Annette Jensen 

begge fra administrationen. 


Der foretoges folgende dagsorden: 

1. 	 Valg af dirigent og referent 
2. 	 Bestyrelsens beretning 
3. 	 Forelreggelse af i!.rsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse og evt. revisionsberetning 

samt godkendelse af arsregnskabet og vrerdiansrettelsen. 
4. 	 Forcl<eggclse af drifts· og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om cvt. 

rendring af boligafgiften. 
5. 	 Indkomne forslag 
6. 	 Valg afformand 
7. 	 Valg af 0vrigc bestyrelsesmedJemmer 
8. 	 Valg af 1. og 2. suppleant 
9. 	 Valg til byggegruppen 
10. 	 Valg af administrator 
11. 	 Valg af revisor 
12. 	 Eventuelt. 

Ad dagsordenens punkt 1, valg af dirigent og referent: 

Formand Eiler Hack bod velkommen og foreslog advokat Nicolai Giodesen som dirigent og 

Mmette Jensen som referent, og disse blev ensterrunigt valgt. 

Oirigenten konstaterede herefter pi!. foresporgsel, at gcncralforsamlingcn var lovligt varslet og 

indkaldt. 


E-mai l: advo.·at@giodestmad\.okat.dk 

mailto:advo.�at@giodestmad\.okat.dk
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Ad dagsordenens punkt 2, Bcstvrelsens beretning: 

Eiler Hack og Maria Fonnan aflagde arsberetningen, og denne er vedha::ftet na::rva::rende referat. 

En af de tilstedevrercnde oplyste, at ejendornmens tidligere viceva::rt Christian Dideriksen havde 
fjemet gyngeme, som han fonnodentlig stadig havde liggende. 
Endvidere blev der rejst kritik vedr. bestyrelscns telefontid og telefonsvarer, men Eiler Hack 
fastholdt , at det kun i enkelte tilfrelde var sket, at der ikke blcv ringet tilbage, idet han passede 
bestyrelsens telefontid hver dag. 

En af de tilstedeva::rende foreslog, at der srettes lag pa sandkassen i stedet for at der foretagcs 
udskiftning af sandet, og at det burde vrere forreldrene til de bmn, som benytter sandkassen, der 
s0rger for at der lregges hi.g pa Iwer dag. Der var enighed om, at bestyrelsen skulle fmde en 10sning 
Ilerpa. 

Efter et par bemrerkninger omkring problememe med cykelparkering og storskraldsrum, som blev 
henvist til behandling sen ere under dagsordenens punk! 5, blev arsberetningen nresten enstemmigt 
godkendt, idet dog I stemte imod, og I stemte hverken for eller imod. 

Ad dagsordenens punkt 3, forelreggelse af arsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse og eventuel 
revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vrerdiansrettelsen: 

Jesper Busch foretog gennemgang af arsregnskab 2002 og bema::rkede, at regnskabet var forsynet 
med revisionspategning om, at revisionen ikke havde givet anledning til llogen forbehold, og at 
regnskabet matte a.nses for at give et retvisende billede af foreningens 0konomi. 

Revisor gennemgik herefter regnskabet for 2002 i hovedposter. Der var samlede indta::gter for kr. 
8.903.846,- og udgifter for kr. 7.674.662,- og ekstraordina::re indta::gter for salg af lejligheder pa kr. 
751.790,- og renter pii kr. 71.007,- samt afdrag pa prioritetsga::lden pa kr. 969.905,-. Herefter 
udviste regnskabet et overskud pa kr. 1.082.076,- , hvilket bel0b var overf0rt til egenkapitalen, som 
herefter var vokset til kr. 4.668.438,- hvilket matte siges at vrere et meget tilfredsstillende resultat. 

Revisor oplyste pa forespmgsel , at bel0bet pa kr. 88.340,- i note 12 ikke kun vedmrte rullegrres, 
men ogsii andre udgifter, idet udgiften til rulkgra::s kun udgjorde ca. kr. 25.000,-, hvilket i 0Vrigt 
ogsa var blevet oplyst pa sidste ars generalforsamling. Byggeregnskabet vedr. gardrenoveringen var 
endeligt afsluttet. 

Pa foresp0rgsel oplyste revisor, at der var blevet udbetalt indestiiende fra Grundejemes 
Investeringsfond pa ca. kr.I.8 mill. Bel0bet var indsat pa foreningens konto i Nordea Banle. 

Pii foresp0rgsel oplyste revisor, at i'usagen til faldet i renteindta::gter var, at provenuet af 
kreditforeningsliinet fra aret f0r delvist var blevet benyttet til gitrdprojektet samt rentefaldet 
generelt. 
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Revisor gennemgik beregning af andelskronevrerdien og herefter blev arsregnskabet og en 
andelskronevrerdi pa kr. 21 ,25 godkendt, idet I stemte imod og 4 hverken stemte for eHer imod og 
resten for. 

Ad dagsordenens punkt 4, forelreggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendels~ 
beslutning og cvt. rendring af boligafgiften: 

Nicolai Gi0dcsen gennemgik i hovedposter det udsendte budgetforslag 2003. 
Budgetforslaget medfmte en urendret boligydelse. 
Pa grund af regeringens skattestop kunne det maske forventes, at grundskyldspromillen blev ned sat 

i 2.rate 2003, men det var dog usikkert, og ejendomsskatteme var derfor medtaget i budgettet med 
det p.t. kendte bel0b. 

Pa forespmgsel oplyste Nicolai Giodesen, at lejeindtregten var faldet p.g.a salg af udlejede 
lejligheder og at boligafgiften tilsvarende var steget som folge af flere andelslejligheder, og at 
lejerne betalte leje i herthold til ornkostningsbestemt husleje og blev forhojet med f.eks. 0gede 
hensrettelsesbel0b og satsreguleringer. 

Pa foresporgsel oplyste Nicolai Giodesen, at administrationshonoraret blev pristalsreguleret 2 gange 
arligt, men derudover skete der ikke nogen foroojelse . 

En af de tilstedevrerende henstillede, at der i regnskabet fremover blev medtaget en budgetkolonne, 
saJedes at der kunne ske en umiddelbar sammenligning, hvilket revisor bekrreftede ikke var noget 
problem, og hvilket forsamlingen herefter tilsluttede sig. 

Udover boligafgiften opkrreves et antennebidrag pa kr. 100,- pro maned for de lejligheder, som er 
tilsluttet ejendommens antenne. Flere af de tilstedevrerende gay udtryk for, at antennen ikke virkede 
optimalt, idet flere programmer ofte "faldt ud". Bent Fjelsted, som er foreningens kontaktperson 
vedr. antenneforhold, opfordrede de pagreldende til at ringe til ham (tlf.nummeret var opslaet i 
porten), idet han samtidig oplyste, at Stofa havde givet garanti for at antennen virker. 

Med disse bemrerkninger blev budgettet nresten enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, idet 
dog 1 stemte imod. 

Ad dagsordenens punk! 5, indkoIDne forslag: 

Dirigenten bemrerkede, at der var indkommet flere forslag bade fra bestyrelse og medlemmer, 

lwilke var blevet omdelt til samtlige medlemrner. 

Endvidere var der indkomrnet mistiHidsvotum til bestyrelse og administrator, og hvi lket ville blive 

behandlet under punkterne 6-10. 


Herefter blev folgende forslag bchandlet: 

F orslag fra bestyrelsen: 
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Forslag 2, afstemning om kanalerne pa frellesantennen: 

Det oplystes, at Bent Fjeldsted havde en oversigt over aUe tilgrengelige kanaler, og det blev 
besluttet at denne oversigt skulle udscndes til samtlige, ligesom den skulle udleveres til nyc 
bcboere. 
Herefter blev det enstcnunigt besluttct, at bestyrelsen udsender afstcmningsmaterialet til samtlige 
beboere ejendommen. 

Forslag 3, storskrald + cykelstativerikreldre: 

Ved en livlig dwftelse af de forskellige muligheder, fremkom f0lgende bemrerkninger : 
• generel opfattelse af, at der star cykJer aile vegne bl.a. op ad blomsterbede m. v. 
• muligheden for, at beboel11e selv river de gamJe koksrum ned, hvorved udgiften minimeres, 
• udlevering af frelJesll0gle til rummene, 

• overdrekning af containere, 

• cykelstativer pa pladsen udfor Magevej 17, 
• tidligere vaskekreldre, som beboerne mere eller mindre har taget i brug uden tilladelse, 
• beboere som har flere rum - beboere som ikke har kunnet !a rum, 

Herefter blev det besluttet, at bestyrelsen med hjrelp fra byggegruppen sarrunen finder en 10Sning 
pa storskraldsproblematikken og foretager en fordeling af krelderrum m.v ., hvilket ligger indenfor 
bestyrelsens vedtregtsbestemte kompetence, og meddeler dette i en cirkulrereskrivelse til beboerne. 

Forslag 4, boldbane: 

Der foregik en livlig debat med flere indlreg om bl.a. manglende brug af boldbanen, hvorfor banen 
er skrev, 0nske om opsretning af mal, basketballnet og om det var en god ide med as faltering, samt 
om det var muligt at rette krav mod bygherren, Gr0nne Garde. Til sidstnrevnte oplyste Nicolai 
Gi0desen, at reglerne i AB 92 om kvalitetssikring forrnentlig ville kunne hiindhreves. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt med bemrerkning, at en asfaltering og forbedring af boldbanen 
skulle holdes indenfor budgettets rammer. 

Forslag fra Birgitte Ladegaard-Pedersen: 

.Forslag 1 vedr. bestyrelseshonorarer og telefoner: 

Det blev oplyst, at bestyrelsen p. t. modtager godtg0relse i henhold til skattelovgivningens regler om 
skattefri godtg0relser til telefoner og kontorhold, p.t. i alt kr. 2.000,- pr. iiI". Revisor prreciserede, at 
udbetaling af disse kun kunne fi nde sted, sMremt man ikke samtidig modtog udbetaling afudl:eg for 
kontorhold eller havde telefoner til riidighed ogsa til privat brug eller tik 10n afforeningen. 

Efter en del dwftelse om bestyrelsens brug af foreningens mobiltelefoner var der enighed om, at 
bestyrclsen skulle underskrive en erklrering om, at telefonerne ikke bruges privat. 
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Efter opfordring fra forsamlingen henstilledes det, at godtg0Telsen udbetales forholdsmressigt til de 

cnkelte bestyrelsesmedlemmer efter den tid, de havde vreret i bestyrelsen, og at godtgorelsen 

udbetales inden 31.12. hvert ar. 


Med ovenstaende bemrerkningcr blev forslaget enstemmigt vedtaget. 


Forslag 2, censurede rcferater af best),relsesIDeder opso:ettes i udbo:engsskabe senest I maned 

efter mllciets afuoldelse: 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 


Forslag 3, Bent Fjeldsted modtager kr. 250,- pro maned f.m. bans arbejde med 

parabolantennen. Belobet tildeles med tilbagevirkende kraft: 


Revisor bemrerkede, at belobet var skattepligtigt, og Bent Fjeldsted oplyste, at han brugte en del tid 

i telefonen, da han kontaktede Stofa hver gang beboerne skulle frameldes og tilmeldes antennen. 


Efter en kort dr0ftelse, besluttedes nresten enstemmigt f01gende: 


Bent Fjeldsted indtrreder i bestyrelsesarbejdet med suppleantstatus og oppebrerer den skattefri 

godtg0relse pa kr. 2.000,- arligt med tilbagevirkende kraft (2 ar). 


Forslag fra Birgit Berg vedr. brugerbetaling afvaske- og cykelko:eldre: 


Efter flere indlreg blev forslaget sat til afstemning, og 18 stemte for og 27 imod, hvorefter 

dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. 


Forslag fra Ivan Jakobsen vedr. Istandso:ettelsc af trappeopgangene: 


I van Jakobsen begrundede sit forslag om udskiftning af yderdore og indgangsdorene til 

lejlighederne. 

Efter flere indlreg om behovet herfor, bl.a . fremkom bemrerkninger om afrensning og maling af 

dorene i stedet for udskiftning, behov om udskiftning af dorpumper og dore som p.t. ikke virkede, 

blev det enstemmigt vedtaget, at 0delagte dorpumper og d0re omgaende skulle repareres og 

udgiften hertil afholdcs via det ordinrer vedligeholdelsesbudget. 


Forslaget om at en generel udskiftning af d0rene skulle indga i et forslag fra bestyrelsen ved hjrelpr 

fra byggegruppen til scnere vedtagelse blev herefter enstemmigt vedtaget. 


Forslag fra Lis Dideriksen og Lone Brink. 


Forslag vedr. cykelstativer og cykJer: 
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Lis Dideriksen hegrundede forslaget - Forslaget var behandlet under forslag 3 ira bestyrelsen, men 

generalforsamlingen henstillede, at forbud om henstilling af cykler op ad murene m.v. hfmdhreves af 

bestyrelsen og vicevrerten. 


Forslag om hegn i lillegarden: 


Lis Dideriksen begrundcde fors1aget, og efter en kort dmftelse gik forslagct til afsternning og 9 

stemte for, 7 hverken for eller imod og resten imod, hvorefter dirigenten konstaterede, at fors1aget 

var forkastet. 


Ad dagsordenens punkt 6, Valg af formand: 


Dirigenten meddelle, at der under dette punkt skulle stemmes om et omdelt mistillidsvotum fra 'I. af 

medlemmerne til bl.a. bestyrelsen. 


Dirigenten meddelte, at enkelle af de tilstedevrerende var gaet og havde afleveret stenunesedler til 

bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen godkendte. 


Del' foretoges skriftlig afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsen med Jesper Busch som 

stemmetreller, og resultatet blev: 


21 JA - 49 NEJ og 1 UGYLDIG STEMME, 


Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde stemt imod mistillidsvotum til 

bestyrelsen. Det samme mistillidsvotum omfattede ogsa administrationen og ville blive behandlet 

under det pagreldende punkt. 


Foreningens formand Eiler Hack, som blev valgt for en 2-arig periode sidste ar, var dermed ikke pa 

vaJg og fortsatte sAJedes som forcningens formand i yderligere et ar. 


Ad dagsordenens punkt 7, Valg af evrige bestyrelsesmedlemmer: 


Dirigenten oplyste, at der skulle vxlges 3 nye bestyrelsesmedJemmer, og f0Jgende stillcde op: 

Ole Mortensen, Rasmus Hansen, Gert Jmgensen og Michael David . 


Efter skriftlig afstemning med Jesper Busch som stemmetrellcr blev £01gende valgt til bestyrelsen: 


Rasmus Hansen Vestergardsvej 17, 1.tv. (2 ar) 


Gert Jergcnsen Borups Aile 208, st.tv. (2 ar) 

Michael David Magevej 17, st.tv. (2 ar) 

Endviderc bestir bestyrelsen af: 
Mctte Elmose Vestel'gardsvej 15, 2.th. (1 ar) 
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Ad dagsordenens punkt 8, Valg af 1. og 2. suppleant: 

Der skulle vrelges 2 suppleanter og fl2llgende sti llede op: 

Rene Sl2Irheim, Solveig Petersen og Birgirte Ladegaard-Pedersen 

Efter skriftlig afslemning med Jesper I3usch som stemmetreller blev f0lgende valgt for I ar: 

1. suppleant: Rene Sorheim Vestergiirdsvej 7, 2.th. 

2. suppleant: Solveig Petersen, Vestergardsporten 4, 2.th. 

Ad dagsordenens punkt 9, valg til hyggegruppen: 

Til byggegruppen blev enstemmigt valgt: 

Thomas D. Bagger Veslergardsvej 33, l.tv. 

Brian Dn3gemilller Veslergardsvej 35, st.tv. 

Maria Forman Vestergardsvej 27, !.tv. 

Heidi Kjrer Vestergardsvej 5, 2.tv. 

Birgirte Ladegaard-Pedersen Vestergardsvej 23, suh. 

Al lan Nyaa Borups Aile 232, sl.tv. 

Louise Pierrel Borups Aile 234, 2.th. 

Siv Sigvardsen Borups AIle 234, st.tv. 

Rene S"rheim Vestergardsvej 7, 2.th. 

Ad dagsordenens punkt 10, Valg af administrator: 

Dirigenten oplyste, at del ovenfor behandlede forslag om mistillidsvotum ogsa vedwrte 
administrationen og efter skriftlig afstemning med Jesper Busch som stemmetreller, forela 
resultatel : 

39 JA - 31 NEJ - I blank 
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Nicolai Giodesen konstatcrcde som dirigent herefter, at et flertal blandt de tilstedcvrerende og 
repr~sentcrede saledes havde udtrykt mistillid til administrator, og Nicolai Giodcsen meddelte, at 
han ikke modtog genvalg pa dette grundlag. 
Det blev oplyst, at administrationsaftalen med Nicolai Giodcsen kunne opsiges med 3 maneders 
varsel. 

Det skulle hereftcr atklares, hvilken administrator, der skulle vrelges: 

Lis Dideriksen frafaldt sit forslag om Advokatfirmaet Qvortrup som admin istrator. 

Foreningens revisor meddelte, at han igennem arene havde oplevet foreningens skiftende 
administratorer, og at han i Nicolai Giodesens peri ode havde oplevet, at der var kommet en god 
styring pa okonomien og orden i tingene, og henstillede til forsamlingen , at foreningen nu brugte tid 
pa at finde en holdbar losning pa den fremtidige administration, idet det var vigtigt, at der var 
stabilitet i foreningens administration, og at det ikke var uden omkostninger ofte at skifte 
administrations firma. Flere af de tilstedevrerende gay udtryk for samme holdning. Allan Nyaa 
fastholdt det fremsatte forslag om Boligexperten som ny administrator, hvorefter 

Forslag 1 fra bestyrelsen om ny administrator blev behandIet: 

Flere tilkendegav deres utilfredshed med, at der ikke var givet tilstrrekkelig oplysninger om firmaet 
Boligexperten, ligesom det ikke var tilstrrekkeligt oplyst, hvorfor der var mistillid til nuvrerende 
administrator. 
Bestyrelsen og Birgitte Ladegaard-Pedersen oplyste, at der havde vreret afholdt moder med 
Boligexperten og at det virkede som et professionelt og seriost firma, og at firmaet havde givet et 
godt indtryk bl.a . ved byggegruppens arbejde med projektoplregget til den ekstraordinrere 
generalforsamling den 31.3. 03, og at man havde modtaget referencer. Pa foresporgsel fra 
forsamlingen om, hvorvidt firmaet havde erfaring i administration af st0rre foreninger , bekneftede 
Birgitte Ladegaard-Pedersen, at firmaet ogsa administrerede i hvert fald I storre forening. 

Fiere fra forsamlingen tilkendegav, at markedet for ejendomsadministration burde undcrsoges 
llrermere, og at der burde indhentes flere til bud. Endvidere blev det tilkendegivet, at foreningen 
ogsa burde overveje markedet for udarbejdelse af varmeregnskaber og ovrige 
abonnementsordninger, som kurme give foreningen en fordel bade okonomisk og for at opna bedre 
service, ligesom Nicolai Giodesen opfordredes til at afgive tilbud - eVl. uden byggeteknisk 
assistance som en del af administrationen. 

Nicolai Giodescn bcmrerkede, at han geme ville give et nyt administrationstilbud kun omfattende 
ren administration, d.v.s. uden byggeteknisk bistand, hvis bestyreisen onskede del. 
Yderligere tilkendegav Nicolai Giodesen, at han geme ville vrere behjrelpelig mcd udarbejdelse af 
en specifikation af administrationens arbejdsopgaver til brug for indhentning af 
administrationstilbud og i givet fald aflevering af administrationsmaterialel. 

Foreningens revisor oplyste - pa forespergsel - at andre administrationsfirmaer som ikke selv havde 
en byggcteknisk afdcling, saledes som Nicolai Giodesens firma, ofte arbejdede meget tret sammen 
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med andre firmaer, og saledes ogsa kunne have srerinteresser, hvorved foreningcn ikke opnaede en 
uvildighed eller uafhrengighed mellem administration og byggeteknisk bistand. 

Pa foresporgsel oplyste Eiler Hack, at den daglige administration fungerede tilfredsstillende, man at 
der havde vreret problemer med den byggetekniske bistand. 

Generalforsamlingen besluttede herefter at stille folgende forslag til afstemning: 

1. 	 Valg af firmaet Boligexperten som ny administrator 
2. 	 Bemyndigelse til bestyrelsen til - indenfor I mimed - at undersoge markedet og 

fremlregge relevante admini,trationstilbud til en ekstraordinrer general forsamling 
til afholdelse senest i uge 25. 

For forslag 1 stemte 6 for og rest en imod, og dette forslag bortfaldt. 

For forslag 2 stemte resten og dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen var bemyndiget til at 
indhente administrationstilbud , som skulle forelregges en ekstraordinrer generalforsamling til 
afholdelse senest i uge 25, og at valg af ny administrator saledes var udsat. 

Det prreciseredes, at dette pUnkt skulle afklares af bestyrelsen f<or andre opgaver blev taget op. 

Ad dagsordenens punkt 11, valg af revisor: 

Til revisor genvalgtes enstemmigt: 
BDO ScanRevision 
Statsaut. Revisionsaktieselskab 
Kristineberg 3 
2100 K.0benhavn 0 

Ad dagsordcnens punkt 12, Eventuelt: 

Der val' forespmgsel om his i dorene og rt0gle til porten, til hvilket der blev svaret benregtende. Pa 
foresporgsel blev det oplyst, at der er Qedre i dorene. 

I-lerefter var dagsordenens udtomt, og generalforsamlingen hrevedes kl. 22.45. 

Som dirigent : 	 Som bestyrelse: 

Nicolai Gi<odesen 

28 .04.2003/aj 


