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GENERALFORSAMLlNGSREFERAT 

Ar 2001, mandag den 26 . marts kl. 19.00 afholdtes ordincer generalforsamling i Andelsbo
ligforeningen Borup. Generalforsamlingen afholdtes i Kvartercentret Nordves[ Oortheavej 
61,2400 K0benhavn NV. 

Tilstede var: 	 88 stemmeberettigede andelshavere reprcesenteret , heraf 18 ved 
fuldmagt, svarende til 43,8%. 

End videre deltog: 	 Revisor Henrik BrOnnings, BOO Scanrevision, 
Administrator, ad vokatfirmaet Nicolai Giodesen 
v/advokat fm . Stine Bitsch samt advokat Nicolai Gi0desen. 

Der foretoges f01gende dagsorden: 

1. 	 Valg af dirigent og referent. 
2. 	 Bestyrelsens beretning. 
3. 	 Forelceggelse af arsregnskab, forslag til vcerdianscettelse og eventuel revisions be

retning samt godkendelse af arsregnskabet og vcerd ianscettelsen. 
4. 	 Forelceggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventu

el cendring af boligafgiften. 
5. 	 Forslag. 
6. 	 Valg af formand. 
7. 	 Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer. 
8. 	 Valg af 1. og 2. suppleant. 
9 . Valg af administrator. 
10 Valg af revisor. 
11 . 	 Eventuelt. 

Ad dagsordenens punkt 1. - Valg af dirigent. 

Til dirigent og referent valgtes adv.fm . Stine Bitsch, der pa foresp0rgsel konstaterede , at 
generalforsamlingen va r lovligt varslet og indkaldt. 

Ad dagsordenens punkt 2. - Bestyrelsens beretning. 

lis l.indahl Olesen oplceste i sin egenskab af fungerende formand bestyrelsens arsberet
ning, der ligeledes vedhceftes ncervcerende referat. 
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Tidligere formand Thomas Marcher var som bekendt frafiytte foreningen, hvorfor Stine 
Bitsch pi'! Thomas Macher's vegne oplreste "farvel og tak fra den tidligere formand" , der li
geledes vedhreftes nrervrerende referat. 

Efter en kort droftelse blev arsberetningen eenstemmigt godkendt med applaus . 

Ad dagsordenens punkt 3.· 	Forelreggelse at arsregnskab, torslag til vrerdiansret· 
telse af eventuel revisionsberetning samt godkendel
se at arsregnskabet og vrerdiansrettelsen. 

Revisor Henrik Brunnings gennemgik regnskabet for 2000 i hovedposter, foreningens 3. 

regnskabsar. 

Regnskabet udviste et overskud pa kr. 1.104.696,00, hvilket overskud bl.a . fremkom idet 

der ikke i indevre rende iir va r konstaterbare udgifter til udskiftning af kloak. 


Foreningen havde haft et nettooverskud pii salg af lejligheder pii kr. 372.707. 

Endvidere bemrerkede Henrik Brunnings, at foreningen pro 31.december 2000 havde fri 
likviditet for ca. kr. 7.000.000 . 

Yderligere havde foreningen haft en renteindtregt pii kr. 281.388 mod de budgetterede kr. 
100.000. 

Endvidere havde foreningen i det forlobne iir investeret i fo rs kellige driftsmidler, herunder 
indkob af traktor til vicevrerten, og disse driftsmidler blev regnskabsmressigt afskrevet 
over 5 iir dvs. 20% om aret. 

Henrik Brunnings bemrerkede , at det i regnskabet var oplyst, at foreningen fra skattemyn
dighederne kunne blive modt med en eventualforpligtigelse vedrorende skattebetaling af 
provenuet ved salg af lejligheder. 

Kobenhavns Skatteforvaltning har generelt fors0gt at opkrreve skat i forbindelse med for
eningers salg af lejligheder, men foreningerne har protesteret imod denne skatteligning, 
hvorfor det Henrik Brunnings bekendt fores principielle sager om sporgsmiilet. 

Det forventes, at spmgsmalet bliver afklaret indenfor et par ar. 

AlB Borup er dog ikke konkret blevet modt med krav om betaling af skat. 

Endvidere bemrerkede Henrik BrOnnings, at revislonen var sket i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendt revisionsprincipper og at revisionen ikke havde givet anledning til 
forbehold . 

Herefter blev regnskabet sat til afstemning og blev eenstemmigt godkendt med applaus. 

Henrik BrOnnings redegjorde herefter for den af bestyrelsen anbefalede andelskrone, som 
var specificeret i note 13 i regnskabet. 
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Der var indhentet statsaut. ejendomsmcegler vurdering pa ejendommen, der udviste en 
kontanthandelsvcerdi pa kr. 71 .500.000 og efter regulering af handelsvcerdien udgjorde 
foreningens formue pro 31. december 2000 kr . 21.353.928, hvilket medforte en maksimal 
andelskrone pa 17,41. 

Det var bestyreisens anbefaling, at generalforsamlingen vedtog den foreslaede andels
krone pa 17,41. 

John Jl2lrgensen bemcerkede, at det kunne vcere usikkert at scette andelskronen til rnaksi
malvcerdien, da der kunne ske fald i foreningens formue i fremtiden , hvilket revisor tilslut
tede sig. 

Bestyrelsesmedlem Anders Christensen tilfojede, at det var bestyrelsens opfattelse, at 
andelshaverne burde have mulighed for at fa den vcerdistigning som andelsboligerne kun
ne scelges med, grundet ejendommens nuvcerende handelsvcerdi. 

Pa denne made ville det normale prisniveau blive fulgt, som ligeledes fandt anvendelse i 
andre situatloner f.eks . ved kob af ejerlejligheder og villaer. 

Med disse bemcerkninger blev den af bestyrelsen anbefalede andelskrone pa kr . 17,41 
godkendt med stemmerne 49 for og 39 i mod. 

Ad dagsordenens punkt 4. - Forelalggelse af drifts- og likviditetsbudget til god
kendelse og besJutning om eventuel alndring af bolig
afglften. 

Revisor Henrik Brunnings gennemglk i hovedposter det med indkaldelsen til 
generalforsamlingen udsendte budgetudkast for 2001. 

Budgetforslaget medfl2lrte ucendret bollgydelse dvs. kr. 524,04 pr. kvm. 

Herefter blev budgettet uden yderligere kommentarer sat til afstemning og godkendt 
eenstemmigt af generalforsamlingen med applaus. 

Ad dagsordenens punkt 5. - ForsJag . 

Dirigenten bemcerkede , at der var indkommet adskillige forslag bade fra bestyrelsen og 
medlemmerne. 

Bestyre/sens fors/ag til alndring af vedtalgtens § 14, 2. afsnit: 

Bestyrelsen foreslog, at vedtcegtens § 14. 2. afsnlt cendredes til fl2llgende ordlyd . 

"I tiltallde at uenighed mellem k0ber og sallger tastsalttes prlsen for forbedringer pa 
grundlag af opgl2lrelse uarbejdet efter syn- og skl2ln foretaget af en uvildlg sagkyndig 
skl2lnsmand udpeget af administrator. Sk0nsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden 
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indkalde bade den fraflyttende andelshaver. den indflyttende andelshaver og en reprre
sentant for bestyrelsen , og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegning speci fice
res og begrundes , Sk0nsmandens vurdering er bindende for aile parter, Omkostningerne 
ved sk0nnet fordeles lige mellem den fraflyttende og den indflyttende andelshaver, 

Sa vidt sallger som k0ber kan forlange syn- og sk0n foretaget", 

Birgitte Ladegard Pedersen redegjorde for bestyrelsens forslag og oplyste herunder. at 
hensigten var. at i de tilfrelde hvor k0ber og srelger var enige om vrerdiansrettelsen af for
bedringsdelen , kunne man undlade at rekvirere syn- og sk0n og derved spare udgiften 
hertil. 

Pa foresp0rgsel supplerede Anders Christensen , at i tilfrelde af uenighed mellem k0ber og 
srelger kunne bade k0ber og srelger krreve, at der blev afhoidt syn- og sk0n, 

Dirigenten bemrerkede, at der var tale om en rend ring af vedtregten krrevede en vedta
gelse af rendringen kvalificeret flertal, Da der ikke var 2/3 af medlemmerne tilstede , kunne 
vedtregtsrendringsforslaget ikke vedtages endeligt pa den ordinrergeneralforsamling, men 
krrevede i givet fald en endelig godkendelse pa en ny generalforsamling. 

Herefter blev forslaget sat til afstemning og vedtaget, idet 67 stemte for forslaget og 21 
stemte i mod. 

Oirigenten bemrerkede, at forslaget saledes var vedtaget med 2/3 af de fremm0dte og 
derfor skulle godkendes endeligt pa en ny generalforsamling. 

Bestyrelsens forslag til vedtcegtens § 13 om overdragelsesprocedure (ventelister): 

Bestyrelsen havde stillet forslag om godkendelse af generalforsamlingen af den praktise
rede ventelisteprocedure , som var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, 

Dirigenten bemrerkede indlednlngsvis, at da der udelukkende var tale om supplementet til 
vedtregten, kunne forslaget besluttes med simpelt flertal. 

Bestyrelsen redegjorde kort for forslaget der medf0rte, at nuvrerende beboere skal have 
1, prioritet og derved opskrives pa den interne venteliste. 

Herudover fores 2 eksterne lister, hvoraf den ene (Iiste 2) indeholder udefra kommende 
personer, der indstilles af en andeishaver. 

Derefter f0res endnu en liste (Iiste 3), hvorpa f0res udefra kommende personer, der ikke 
indstilles af en andelshaver, 

Det var bestyrelsens opfattelse, at proceduren fungerede godt, idet bade bestyrelsen og 
administrator opbevarede listerne, og der derved er sikkerhed for, at listerne f0res korrekt. 

Pa foresp0rgsel oplyste bestyrelsen, at datoen for betaling af ventelistegebyr er afg0rende 
for indtegningsdagen pa listen. 
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Herefter blev bestyrelsens forslag sat til afstemning og blev godkendt af generalforsamlin
gen ncesten eenstemmigi. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig desuden, at safremt der er uoverensstemmelse mel
lem listerne, der opbevares bade hos bestyrelsen og administrator, vii listen hos admini
strator vcere gceldende. 

ForsJag fra et medJem om rendring vedtregtens § 24: 

Allan Nyaa stillede forslag om, at der kunne ydes henstand med boligafgiften i op til 3 ma
Ileder i tilfcelde af okonomiske vanskeligheder hos medlemmerne. 

Allan Nya begrundede sit forslag med, at det efter hans mening var hardt at scette folk ud , 
blot fordi de var bagud med huslejen, hvorfor det var hans opfattelse, at man skulle tage 
menneskelige hensyn, og derfor yde henstand til medlemmerne. 

En af de tilstedevcerende bemcerkede, at han ikke kunne tilslutte sig forslaget, idet han 
bema9rkede, at safremt nogle af medlemmerne skulle skylde penge, ville det medf0re, at 
foreningen skulle lane pengene andet steds, f.eks. i banken, med deraf fl1llgende dyre ren
ter. 

Nicolai Gil1ldesen bema9rkede samtidig, at forslaget var farligt, idet det i Va9rste fald kunne 
ende med restancer pa op til 2 mill., safremt medlemmerne benyttede sig af mulighederne 
for henstand . 

Nicolai Gil1ldesen anbefalede som administrator, at man videref0rte de nu indarbejdede 
ensartede og klare retningslinier for aile andelshave re og lejere, hvilke retningslinier tidli
gere var bekendtgjort ved cirkula9reskrivelse omdelt til aile beboere . 

Nicolai Gil1ldesen supplerede pa forespl1lrgsel, at der naturligvis undtagelsesvis kunne af
tales afdragsordninger med medlemmerne, ved henvendelse til administrationen. 

Herefter blev forslaget sat til afstemning og blev forkastet, idel kun 4 stemte for og resten i 
mod. 

ForsJag til indsatsomrader; 

Bestyrelsen havde ved fremsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen medsendt 
flere forslag til nye indsatsomrader i foreningen og I1lnskede generalforsamlingens god
kendelse af disse. 

Nicolai Giodesen bema9rkede indledningsvis , at foreningen havd e opsparet ret meget 
likviditet. 

Desuden bemcerkede Nicolai Gil1ldesens opfattelse, at andelshaverne naturligvis ikke 
sku lie stige i boligafgiften, hvorfor han anbefalede, at man ikke anvendte flere midler end 
der var likviditet til. 

Side 5 
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Nicolai Giodesen opl yste, at foreningen havde ca. 7.500.000 til disposition, idet foreningen 
havde midler i Jyske Bank for kr. 4.700.000, i Unibank kr. 2.200.000, opsparet vedmrende 
vedligeholdelse ca . kr . 1.000.000 samt indtregter for lejlighedssalg for ca. 450.000,00. 

Derudover havde foreningen mulighed for at anvende driftskassekreditten pa til kr. 
1.500.000. 

Nicolai Giodesen oplyste, at andelsboligforeningen havde knapt kr. g.OOO.OOO til dispositi
on uden at der skulle ske stigning i boligafgiften. 

Herefter blev de enkelte forslag til indsatsomrader behandlet: 

Kloak renovering i Langgarden: 

Stine Bitsch oplyste, at der pa tidligere generalforsamlinger var godkendt anvendelse af 
kr. 1.000.000 til renovering af garden samt kr. 1.200.000 til renovering af kloakkerne. 

Bestyrelsen oplyste, at kloakrenoveringen va r blevet dyrere end forventet, idet nrermere 
unders0geiser ved igangsretningen af arbejdet viste, at 33 bmnde skulle udskiftet fuld
strendigl. 

Bade byggesagsadministrator og radgiver Bent Bunning fra advokat firmaet Nicolai Gio
desen samt ekstern specifik kloakradgiver havde anbefalet bestyrelsen at udskiftebr0nde
ne i forbindelse med den forestaende gardrenovering, saledes at man kunne undga at 
skulle grave den nye belregning op om 1 - 2 ar og samtidig undga rotter. 

Bestyrelsen havde efter disse anbefalinger besluttet at igangsrette arbejdet og 0nskede 
saledes generalforsamlingens godkendelse af det nu skitserede overslag pa kr. 
2.886.8 13,00, der inkluderede handvrerkerudgifter, moms, byggeteknisk radgivning/tilsyn 
samt advokaUadministration af byggesagen ved radgivere fra administrator Nicolai Giode
sen . 

Herefter blev forslaget sat til afstemning og blev nresten eenstemmigt vedtaget af general
forsamlingen, idet dog en stemte imod. 

Porte til garden: 

Bestyrelsen foreslog, at der blev etableret afiaste porte i garden, da det bl.a. var et krav 
Ira gardrydningskontoret i forbindelse med den forestaende gardrenovering, at gardene 
blev aflas!. En af de til sted evrerende forespurgte, hvorfor der nu var afsat 10 % til bygge
teknisk radgivning og tilsyn mod 7 Y2 % ved r0rende kloakrenoveringen. 

Til dette oplyste Birgitte Ladegard Pedersen, at der var afsat 10% til byggeteknisk radgiv
ning og tilsyn, saledes at bestyrelsen ikke va r bundet af at anvende administrators bygge
sagsradgiver, men havde mulighed for at s0ge bistand ude i byen. 

Til dette bemrerkede Nicolai Gi0desen, at den byggetekniske afdeling hos administrator 
var ved at blive udvidet med 2 mand, og derfor nu var endnu bedre rustet til at servicere 
og radgive foreningen i forbindelse med byggesager. 
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Nicolai Gi0desen bemcerkede yderligere, at der klart var en fordel ved, at administrator fo
restod bade administration samt byggeteknisk radgivning af byggesagerne, idet forenin
gen saledes udelukkende skulle placere ansvaret et sted, frem for hos flere forskellige 
radgivere. 

Yderligere bemcerkede Nicolai Gi0desen, at grundet administrationens forudgaende kend
skab til foreningen kunne byggesagsradgivning , tilsyn samt administration tilbydes for 
henholdsvis 7 Y, % og 3%, hvilket 121 vcesentligt under de procenter foreningen tidligerc 
havde beta It til de tidligere radgivere De tidligere radgivere havde beregnet sig op til 16 
18% af de samlede handvrerkerudgifter Endvidere kunne Nicolai Gi0desen tilbyde rad
givningen momsfri , idet dette lovligt kan udf0res, nar foreningen i forvejen administreres 
hos Nicolai Gi0desen, og foreningen kunne saledes spare yderligere 25% pa radgiverho
noraret, idet momsen blev spare!. 

Allan Nyaa fremsatte forslag om, at der i forbindelse med arbejdet der udf0rtes pa ejen
dommen skulle s0ges billigst muligt finansiering, dvs. Ian hos Grundejernes Investerings
fond m.v. 

Til dette oplyste Nicolai Gi0desen, at han som et naturligt led i sin radgivning i byggesa
gerne s0gte mulige tilskud samt billigst mulig finansiering, herunder st0tte efter Lov om af
talt Boligforbedring, hvor der var frist til ans0gning 1. maj . 

Da der var en del usikkerhed omkring, hvorvidt det var et krav fra gardrydningskontoret, at 
der skulle udf0res porte samt hvordan disses udformning skulle vrere besluttede general
forsamlingen, at udskyde beslutningen om etablering af porte til en ekstraordincer general
forsamling, og henstillede samtidig til bestyrelse, at der til den ekstraordinrere generalfor
samling blev indhentet specifikke muligheder og priser, saledes at generalforsamlingen 
havde et mere konkret forslag at tage stilling til. 

D0rfelefoner: 

Da sp0rgsmalet om etablering af d0rteiefoner havde umiddelbar sammenhceng med be
slutningen om portene foreslog Anders Christensen at ogsa denne beslutning blev ud
skudt til nceste ekstraordincere generalforsamling, hvilket generalforsamlingen tils luttede 
sig eenstemmigt. 

Kloakrenovering i Lillegarden: 

Anders Christensen opl yste, at i forbindelse med renoveringsprojektet i Langgarden for
udsa bestyrelsen, at bl.a. kloakkerne i Lillegarden ville vcere i samme darlige stand som i 
Langgarden og derfor trcengte til en renovering. 

Lene Mainz udtrykte forundring over, at det afsatte bel0b til Lillegarden var h0jt i forhold til 
skitserede bel0b i Langgarden, til hvilket Birgitte Ladegard Pedersen oplyste, at der var ta
le am et overslag . 
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Pa den foraniedning foreslog Lene Mainz, at ogsa sp0rgsmal om renovering af Lillegarden 
blev udsat til den ncestkommende ekstraordincere generalforsamling, saledes at bestyrel
sen kunne indhente konkrete tilbud , som generalforsamlingen kunne tage stilling til. 

Herefter blev det ncesten eenstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, at sp0rgsmalet 
udskydes til den ncestkommende generalforsamling, idet dog 1 stemte imod . 

Gardprojekt i Lillegarden; 

Bestyrelsen foresiog, at blev afsat kr, 1,553,750 som et rammebel0b til istandscettelse af 
Lillegarden, 

Bestyrelsens forslag var begrundet i, at der burde vcere lige forhold i bade Langgarden og 
Lillegarden og at der saledes burde udf0res gardrenovering i Lillegarden i stil med projek
tet i Langgarden, 

Allan Nyaa foreslog at der samtidig blev taget stilling til nedscettelse af et gardudvalg i Lil
legarden. 

Herefter blev bestyrelsens forslag sat til afstemning og eenstemmigt godkendt, idet der 
samtidig blev henstillet, at der nedscettes et gardudvalg til gennemf0relse af projektet. 

Skur til vicevcenens redskaber: 

Bestyrelsen foreslog, at der blev afsat kr. 69,495 som et overslag til etablering af et skur til 
vicevcertens redskaber. 

Anders Christensen oplyste, at der var uenighed i bestyrelsen om, hvorvidt skuret skulle 
place res i Langgarden eller Lillegarden, 

Birgitte Ladegard Pedersen oplyste, at der i forbindelse med gardrenoveringen i Langgar
den formentlig vi lle opsta behov for et nyt skur til vicevcertens redskaber, idet en del af 
disse sku lie udskiftes til st0rre modeller, 

Da der var stor uenighed, hvor skuret skulle placeres og om det overhovedet var n0dven
digt, blev det besluttet, at den endelige beslutning om eventuel etablering til vicevcertens 
redskaber udskydes til ncesie ekstraordincere generalforsamling , idet bestyrelsen saledes 
til denne generalforsamling fremkommer med konkrete forslag til placering, n0dvendighed 
samt udgift , 

Fcellesvaskeri: 

Bestyrelsen havde foreslaet , at der blev afsat et rammebel0b pa kr, 1,553,750 til etable
ring af fcellesvaskeri pa ejendommen til beboerne, 

Anders Christensen bemcerkede, at meningen var, at vaskeomkostningerne for beboerne 
skulle blive billigere, 


