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215 - AlB BORUP 


Referat af ordinCBr generalforsamling - 22.3.1999 

Ar 1999 den 22. marts afholdtes ordinaer generalforsamllng i AlB Borup. For generalfor
samlingen forela folgende dagsorden: 

1. 	Valg af di,igent og referent 
2. 	Bestyrelsens beretning 
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. 	 Bestyrelsen foreslar, at foreningen kober andelen beliggende Borups Aile 200, st. tho 
til brug for bestyrelsesarbejde. Pris kr. 94.130,00. 

b. 	 Bestyrelsen foreslar aendring af vedtaegtens §13. Nyt stk. b indfojes som folger: 

"SAMMENUEGNING.· For at fa et stabilt og fastboende klientel i ejendommen tilgo
deses muligheden for fysisk lej/ighedssammenlaegning. 

Der godkendes kun vandretle sammenlaegninger, og vaeg-naboer gar forud for op
gangsnaboer. Del sammenlagle ma ikke overstige 150 etagekvadratmeler." 

Nuvaerende §13 stk. b, cog d aendres til §13 stk. c, d og e. 
c. 	 Bestyrelsen foreslar, at resten af yderfacaderne istandsaettes inden for en belobs

ramme pa kr. 7,1 mill. jf. bilag 1. 
6. 	Valg af bestyrelse og suppleanter 

Pa valg er: 
Formand for 1 a"~ da Jorgen Jensen onsker at fratraede 
2 bestyrelsesmedlemmer for 1 a"~ da Nina Nielsen og Bo Betak er fraflyttet 
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 8 , - Marianne Olesen og Allan Nyaa 
2 suppleanter 

7. 	Valg af administrator 
8. 	Valg af revisor 
9. 	Eventuelt 

Ad. 1, 

Formand Jorgen Jensen bod velkommen. 


Advokat Henrik Ravnild, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 

va, lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, idet de, i generalforsamlinsen deltog 71 andels

havere og de, forela endvidere 13 fuldmagter saledes, at i alt 84 andelshavere va, reprae

senteret pa generalforsamlingen. 


Der va, indkommet 4 forslag udover dem, de, fremgik af dagsordenens pkt. 5. 


Birgit Petersen, Dansk Boligadministration AIS, blev valgt som referent. 
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Endvidere deltog Per Larsen Ira BOO ScanRevision, Bo Christiansen ag Anders Kalka 

beggefraAkselV. Jensen. 


Ad. 

Bestyrelsens beretning larela skriftlig\ og var or:1delt Inden generalfarsamlingen. Beretnin

gen ved1regges referatet. 


Bestyreisens beretning blev vedtaget enstemr:1igt. 


Ad.3. 

Per rsen, BOO ScanRevison, fremlagde foreningens f0rste regnskat for 1998. Regn
skabet udvlste et cverskud pa kr. 2.521.009 efter ekstraordlnrere poster og ofdrag pa prio

ritetsgreld. 


Larsen bemrerkede bl.a. f0lgende: 
, 

at det prlmrere resultat (resullat far ekstraordlnrere poster og afdrag pa prloritetsgreld) 
nresten svarede til budgettet 

ejendommens vandforbrug svarede til et forbrug pa mere end kr. 2.200 pr. bollg pr. 

at elforbruget var bl.a. pa grund af, at der er opsat ekstra lamper og der er fore
udtornng efter vandskader 

at hensrettelsen pa 1,2 mill. skal truges til den igangvrerende byggesag 
at de ekstraardlnrere paster er salg af lejeboliger nelta + kr. 750000. udbetaling fra 
Grundejernes Investeringsfond + kr. mill. a9 amkostninger 'led omprlorltering - kr. 
1,8 mill. 
a! revlsionen Ikke ha, givet an:ednlng til forbehad, nvarfor der er give! en "blank"' revl
slo~spategning 

at ande'skronen maksimalt kan beregnes til kr. 18,7C Med pa grund af den Igangvre
rende byggesag ha, bestyrelsen Indsliilet, at ande'sviBrdien faslsiBt:es uiBndret til kr. 
10,0, idet vedllgeholdelsesarbejder ikke medf0rer nogen viBrdistigr':'d' Der kan 
tvrertimod vrere far fa!d i andelskra1en. 

flere medlemr:1er blev der stillet sp0fgsmal til fi21lgende poster I regnskabet: kontarar
tlkler, inventar, EDB mv, kr. 41.530, generalforsamilnger og bestyrelsesmi21der mv. kr. 
1 .491, telefongodtg0relse/andre godtgmelser my, kr. 33.884 samt gardanliBg!maski
ner/redskaber kr. 82 11. Da bestyrelsen ikke kurne fremkomme med e1 fydestgarende 
redogmelse far bel0bene, meddeite bestyrelsesmedlem Alar Nyaa, at ran ville s0'ge far, 
al der bliver udaroejdet en specifikatlon SiBr. ;:; med hensyn til bel0bet pa kr. 124.49;. 

forosPeJrgsel oplystG bestyrelsen, at bo'igen/erhvervel Borups Aile 200, st. tho va, k0bt 
andelsbollgforer,ingen, men andelen solgl, saf,emt med .Ilerne senere pa 

dagsordenen ikke god kender, at lokalerne indd til brug for bestyrelsesarbejde. 

rnedlem farespurgto, hvorfar varmeregnskabet var udsendl sa sent. Hertil oplyste Hen
rik Ravn:ld, at i henrold til Lejelavens regier skal et varmeregnskab ViB'a uclsendt sen est 3 
ma180Gr efta:, at varmeapg0relse er modlaget fra K0benhavns Balysn·lngsviBsen. 

Dingenlen tog herefter regnskabel III afstemning. Oet blev vedtaget med 42 stemmer for 

og ca. 30 stemmer i mod, 
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Herefter blev bestyre lsens forslag til en andelskronevcerd i pa kr. 10,0 vedtaget med et 

stort flertal. 


Ad.4. 

Per Larsen, BOO ScanRevison, fremlagde budgettet for 1999. I budgettet va r indregnet en 

boligafgiftsforheJjelse pa 12% pro 1.5.1999. 


Budgettet for 1999 blev vedtaget med et stort flertal med bemcerkning om, at bestyrelsen 

skal overholde budgettet pa aile punkter. 


Ad,5. 

a. 	 K0b af Borups Aile 200 , sl. th o Allan Nyaa oplyste, at der er bedre faciliteter bl.a. toi

let i disse loka ler i forhold til de t nuvcerende bestyrelseslokale. 

Herefter var flere indlceg om k0bet af lokaleme. Der var flere medlemmer, der tilkende
gay, at der var andre ting, som var vigtigere at bruge penge til. Naboen tillokaleme 
krcevede , at vceggene skulle isoleres, hvis forslaget blev vedtaget. 

F orslaget blev nedstemt med et stort flertal. 

, 


b. 	 tEndring af vedta9gtens §13 - sammenla9gning af lejligheder. Oirigenten gjorde 
opmcerksom pa, at der ikke var nok fremmodte til endelig vedtagelse af forslage\. 

For forslaget stemte mere end 2/3 , hvorfor forslaget kan endelig vedtages pa en sene
re generalforsamling. 

c. 	 Reno ve ring af re sten af facaderne. Bo Ch rist iansen orienterede Om de pa tcenkte ar
bejder. Oer vill e ikke ske en oppudsning af facademe som pa Borups Ail e men i stedet 
en malerbehandling. Grunden hertil er, at det ville bl ive vcesentlig dyrere med en op
pudsning . Oer har vceret fortaget nogle stikpr0ver af den nuvcerende overflade pa fa
cademe. Disse stikprover er unders0g t af Teknologisk Institut og der sku lie ikke blive 
problemer med en malerbehandling. Udover maling af facademe 'III de r ske renovering 
af sandstenene, trappesten , jernrcekvcerk oJ Bo Chris tiansen oplys te endvidere, at der 
nu var positiv kontakt til Gardrydningskontoret og der sandsynligvi s vi i vce re stor mulig
hed for, at der vii ske en gardsanering af det offentlige. Denne gardsanering vii forst 
ske efter, at facademe er blevet renoveret. 

d. 	 Indretning af 2 brusebade eller brusekabiner. Vagn Brandh0j-Christensen havde 
fremsat forslaget om indretning af brusebade/-kabiner i de gamle vaskekceld re , da der i 
flere IsJ;) heder ikke er mu lighed for at etablere badefacilitete r. 

Forslaget blev nedstemt med et stort flerta l. 

e. 	 JEndring af vedta9g ten s §27 . Birgitte Ladegaarcl-Pedersen havde fremsat forslag om 
at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udviddet, saledes at bestyrelsen be star af 7-? 
medlemmer. Dirigenten be mcerkede, at der skulle fastscettes et antal. Birgitte Lade
gaard-Pedersen meddelte , at hun geme ville have antallet fastsa t til 7. 

Forslaget blev nedstemt mecl et stort flertal. 

f. 	 tEndring af v ed ta9gtens §27. Birgitte Ladegaard-Pedersen havd e fremsat forslag om, 
at bestyrelsens vc:e lges for 1 ar af gangen i stedet for 2 ar. 
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Forslaget blev nedstemt med et stort fiertal. 

g. 	 Bestyrelsen forpligtets til at informere mindst en gang mimedligt. Bi rgitte Lade
gaard-Pedersen havde fremsat forslag om, at bestyrelsen bliver forpligtet til mindst en 
gang hver maned skriftligt at informere aile andelshavere om dagsorden til bestyrel
sesm0derne samt om vedtagne beslutninger pa samme. 

Bestyrelsen tilkendegav, at den var enig i forslaget dog med undtagelse af, at det 
skulle vaere skriftligt, idet der nu va r mulighed for at give orientering via infokanalen pa . 
parabolantenneanlaeggel. Derudover kunne der ogsa gives information via beboerbla
del. 

Forslaget med aendring om at infokanalen kunne benyttes blev vedtaget med et stort 
flertal. 

Ad.6. 

Som formand opstillede Allan Nyaa og John I. J0rgensen. Ved skrift lig afstemning blev 

Allan Nyaa valgt som formand med 44 stemmer. John fik 35 stemmer. 


Som bestyrelsesmedlemmer opstillede Birgitte Ladegaard-Pedersen, Lis Linddahl Olesen, 

Katja Zetterlund, Katrine J0rgensen, Lene Mainz, Robin Nielsen, Ole Mortensen, Vagn 

Brandh0j-Christensen, Dan Kjeldsen og Susanne Gregersen . 


Som bestyrelsesmedlemmer for 2 ar blev Lene Mainz og Dan Kjeldsen valgt med hen

holdsvis 61 og 48 stemmer. 


Som bestyrelsesmedlem for 1 ar blev Katrine J0rgensen og Robin Nielsen valgt med hen

holdsvis 48 og 30 stemmer. 


Som suppleanter blev Lis Linddahl Olsen og Katja Zetterlund valgt med henholdsvis 28 og 

24 stemmer. 


Birgitte Ladegaard-Pedersen fik 27 stemmer men 0nskede ikke at vaere suppleant. Su

sanne Gregersen fik 22 stemmer, Vagn Brandh0j-Christensen fik 15 stemmer og Ole 

Mortensen fik 13 stemmer. 


Bestyrelsen ser herefter saledes ud. 


Formand 	 Allan Nyaa 1 ar 
Bestyrelsesmedlemmer 	 Lene Mainz 2 ar 

Dan Kjeldsen 2 ar 
Ka trine J0rgensen 1 ar 
Robin Nielsen 1 ar 

1. suppleant 	 Lis Linddah l 1 ar 
2. suppleant 	 Katja Zetterl und 1 ar 

Ad.7. 

Dansk Bol igadministration AlS blev genvalgt som administrator. 


Ad.8. 

BOO ScanRevision bl ev genvalgt som revisor. 
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Bestyrels ens beretning 
t il 

gcnc rol( orsa ol1linr) I /\0 80RUP 

mandog, dCIl 22 . mort s ) 999 

Ved et m0de i G rondJI~cCnlere t den 30. juni 1997 besruttedc lejernc r 
LJngc g~rde n og Lillcg ardcn at oprcttc cn :mdelsbohgforenlOg , hvis v i 
kunile fj 50% JI beboerne med pit idec n. 
Modet (oregik i ;irhundredets v;Ctste rcgn- og tordcnvejr, hVllket viste 
~i{l ;:at bhve symholsk . fo r ih, hvor !l.u vi h::rf t mJnge opg::rver ;:at lose . 

70 Jf de 1'10 Icjcm;'d, dcr udmordr de m:lg i~ l( e 50% h~vde skrevcc tlndc r. 
OD det Iykkedes ved noglc ildsj ;clcs t:l!eDJver og bcn.lrbejdc ;It ~.Jmle de 
resterende underskriftcr. 1. 5cpleOlber 1997 kUlllle dcr .ndbJdes til 
qiltcndc 9cnc1 ,llors. mhng i I\NDCLSOOLIGFORENlNr.CN OORUP. 

[n bes tyrc!o;e blev valgt 09 konstitlle rf'dl' -:iQ nlC'o .h)(gen Jensc:l, 
(orm~nd; Nin(l Nielsen, n J'~s tform::rnd ; AII"n Ny;)a b~serer; 130 l3elll 
t3e l~k, ::;ekret .-er 09 M::rri ;l nn<": OJe:..cn, ":1rbcjdende bes t y re!se~medle:n " 
samt suppleJnt crne S;n.d!p;)n Ch:llter)CC og Rene S0r1u~.m . VI rem ( syv) 
skulle rcpr<:cscntere yore 17 opgJnge med dere~ ?{!2 Icjlruheder og fcm 
forretnin ger . 
, . februar 1998 blev vicevx rt Christi:1n Didericl1sen JnSJt 09 
bestyrc lsens forst c livtJg med dc n virkelige vcrden kom ved dell 
ck!: trJord.n.:cre gener::JlfOr!;;lmling den 2 J. :lpnl i 993. hvor vi efter en 
megN hr:d <kbJl !>lev eniqe orn dc/:; ;11 tier ikl(r: (1I:'tllC ::c!vr.rec; oj vrel 
koounenoe CJ(,lle(=1 lf o,.~.:l rnJiIlUf:r. dd:; :l l Ij til~CL rcPJrcld for cl 

toe.fre1 milbonbclob. Renovcflngell v:-lr kr;evct ::rf vorl 
forsik rrng s~; cl :: kJb Alk:. . hVls ~v;lmpf'c; k adr.dxkninger1 ... kulle f Or l :5 ~! le . 
og bestyrc! sens (or~IJg fik gencr.llforo.; ;lInhnne no; opbakninq. 
G~rdrcnove ring hlcv ligeledes ved tagel . men er endnu ikke iv.::crksat d::r 
bestyrclscn har en begrundet rorh3bnin~ et okonomlsk tilskud rra Kbh~. 
Kommune til en egentlig g;1rdrydning. S.lmtidig gik formanden:; 
hjcrlebarn. oprettclse a( :-rntenncforeningell•• g~ng 09 er nu gennem!rJrt . 

HVJd har v. opn;let : 

Gadcdorsn"glcr: 
Oa ;llle og enllver kunne komme ind i opgangcne pgJ noget gammclt sjusk 
med hovedn0glerne, bcslult ede vi at lade aile husets lase oml;:cgge. Oyre 
spcci<llnogier blev kob t . og de gamle gadcdorsnoglcr blev bcvarct til 
lollerne. Oe t V(l r ct meo et stort og bcsv;:crligt arbcj de, som vi sky lder 
viccvre rt Chrisc ians ordenss ans megen tJk for. 

S.119 .11 :!neldc: 
I dCl for/obne ~lr IIJ r v i S..1nlll len rned Uirgil Pet cl ~e n I ra DJ nsk 
OoligJdminisuation /\/5, ~019 t 39 baliger (arde lt p~ , I) Jejlighedcr au 
2 1 ,:lndele 09 m~ln bn oJ;:cde si9 over at Jlle NVs sma hjndva:rksmestre 
har gode tider med den skov at k0kkcner og badcv;:crclsc r, dcr bliver 
inst::llleret ; (o rc ningcn. 

T:Jgrcnovcringcn 
skrider (remJd . Oygtige handvxrkere klaHer rundt i JI ~IJgs veJr, som 

rene crrkusartister , (or J[ gore vorcs hus kant 09 v~ rd ifuldt (or o~ at 

bo i. Dc st0jer 09 svincr og griner, og n~r rullcgJrdinet rygcr op om 

morgenen, har vi kunnct nikke godmorgen til en venlig malcr ellcr cn 

lJgl<cgger mcd lommernc luldc Jf tilg:: t cn . Dcl ilar v:£rc t meget 

hyg£1cl igt, 09 jeg lornemmer at dcr h"r v.:cret en vcnlig tone meJlem 

bebocre 09 h~mdvxrkere. Det va r godt nok koldt at komme hjem Ira 

arbcJdc de dagc hvor malerne havde malct Yore vinduer smukt bl<) o£1 de 

stod og blafrede i bl;x;slen. 

Oesvrerre h;:ar r;'ld · 09 svampeskader i det (lamle tra: v;:crk torsmke l 

byggeriet med nogle uger, og vand::;kclder kif VI heller ikke v;:c rc l 

fOlsbnet (or. 


F:;c:;dan mod OorufJs 11.//6 
er skjoldet , men v. h;:J r de bygqC:;;lgkyndiges forsik ring om, at del bliver 
kont njr murvccrkct blir t ort. Ellers hJ( vi ap til fcm jrs 
inds'!Je!se~mulighed . ::;om vi nok sbl Vide ;)t bruge. 

[ril1drings ( Jv/cm c 
ovcr Det runde I-/Jorne f:\r dler be<; l y rcJsclls 10isbO ny inskriplion 09 
hnc eg c tr ~r.!:; k ;r lt chyl<fcr. 

Tr<1(JPc rnc 
har i perioder set forf.:erde lige ud. Jeg har bem:£rket, Jt dcr cr opg3nge , 
de r har taget kost 09 spand i egen hjnd 09 s~mmcn gjet og pusleL Gid 
det matte hrede sig. r;:cl/es .:ubcjdsindsats giver s(l mmenhold. 
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Juice rxcrnc 
Et skont Iyspunkt i dcn grj tid VJ( Julct rorcrnc , ocr flk hullcrnc i 

asfal t cl1 , slaskendc bl~ pla 5licJfdzckning, gl;)~flbcrs(ov mcllem 

lc:cndcrnc 09 SI,.;$ og gcnnemtr:::ck til Jt forsvinde. 


I bcstyreise n hJvde vi den triste oplcvclse al 130 fly tLedc frJ AIJen pgJ 
af void og truslcr . Nin <l f/y ttede ovcr pj den <lndcn sidc af Oorups Aile 
for <It (a nogct sm:.Jkt at kigge pi? Jcg vco Jt hun nydcr synet Jf vorcs 
hus. SlIfJplc Jnternc blcv indbldt, mcn kup.nc ikkc delt<lge pga sk::r:ve 
arbejdst ldcr. V, ti !oversbfcvl1c trc. (orfll:l"d Jorgen, kJ~serer .l\1I"n og 
lru sekreu:cr Olcsc/l hJr def(of llukkel C:l o:;torL I~ s. OJ A II<lIl er 
hjemmcgil cnde ilor h:]O ud over a t vxrc b:,screr pit t Jgct sig det 5torc 
arbejdc mcd at skrivc folk pil vcnlclis tc:, vi"c le)Jlnhcd cr frem, v;:crc 
med vcd vurdc ringer og vxrc kOfltJkt t il byggcpbdsen. De t kom flok bag 
pi! noglc, at dcr cr SA mcgct pJpir;)roejdc , 09 <1~ forskcllcn p~ c n 
beboerforening og en bcs l yre lsc cr S~' stor. 

Bcbocrb/adct 
har Alla n og nogle (riv illigc tJget 519 <If. Hidul cr dcr udkommct trc. 
Oct er fint kbrct. Tak for det. 

rrr.IllUcJiUL Jrl>cjdc 

Selvom der hll f v<X"! ret mcget Jrbejde forbundet med at fa hU5et j gang. 
er der dog blevet tiel til (tinker om frcmtidcn. 

Sammenlregning at fej /igheder: 
Vi h:u droftct muligheden for Jt kunnc I:£gge de smj lej lrghcdcr 

:'.:lmmen. Na bocn sk ill sj tilbydc s dcn ledige Icjlighcd for den bliv cr 

~c fld t i udbud. Dcne krxver en vcd~ <cgts:cndring p;i cn 

OC llcr.3 1 (or$<lml illa. 


Opg:1I1gcnc 

malcs eftcr beboerncs on-:;-kc( De l m:i gcrnc vrere spraglct, men dc r ~kal 


vrerc sys tem i dc ~ M:i$k c bn dcr blivc rjd til 1-2 om i1re l. 


Ny! bcslyrc!scs fokalc: 

Gcstyrclscn hJr brug for mere pbcls og butikkcn Oorups Aile 200. st.th 

vii g'-1rC os merc synligc. 


Gjrd::anering 
ivxrkszcttcs s:. sn(l rt rest cn ;."If f ;1cadercnovcnngcn cr f ;:crri iq 09 
h,indvzcrkcrne cr hclt llelC. 

F:r..:llc5va5kcri og -v:1d 
har der vrc rct ud tryk t onskc om, mcn c rf:lringer frJ Jndrc ABcr vi sc r Jt 

v .3 s k c ~;' ·r er s~~ dyn i el og v;) nd Jt dcl ER bil\igcrc (It gj over gJd en og 
$.i3ppe ,tf den lIme v:lsken :r:·lr p~ . .l\nb '()gr.l:-;c ;If b:l devxrclscr givcr 
noglc okon omiske probler.1cr, ~om V I rn·1 vcntc Oleo at lose til Qlkon omicn 
igcn hJr fundcl sit Icjc. 

TJk til DJnsk Bolig<ldministration AIS, Jdvoka l RJvnild, Ak~el V. Jensen 
AIS, rcvisorfimJct, og ::. I:e jer som bJr og fulgtc vorcs dejlige hus 
igennem dct f0fstc ;iOnIC). 

jlllq(:l l j· ·I1 ·. ·· ,) 

rC·lln ; <Hj 
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