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Frederiksberg, 13. maj 2004 
Ref.: 50311DK 

GENERALFORSAMLINGSREFERAT 

AlB Borup 

Mandag den 25. april 2004, k1.19 .00 afholdtes ordiml3r generalforsamling i Andelsboligfor
eningen Borup . Generalforsamlingen afholdtes i Ansgar Kirke, Magevej 33, 2400 K0ben
havn NV. 

71 andelshavere, med yderligere 19 fuldmagter , var fremm0dt. I alt var pii generalforsam
lingen reprcesenteret 90 andelshavere, hvilke reprcesenterede 40 ,7% af samtlige andels
havere. 

Endvidere deltog revisor Jesper Buch fra revisionsformaet BDO ScanRevision samt ejen
domsadministrator A.D. Per Trads og administrationssekretcer Dorte Krogshede, begge fra 
Herbo-Administration AlS. 

Oagsorden: 

1. 	 Valg af dirigent , referent og stemmetcelier. 
2. 	 a) Bestyrelsens beretning . 

b) Byggegruppens beretning . 
3. 	 Forelceggelse af iirsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse og eventuel revisionsberet

ning samt godkendelse af iirsregnskabet og vcerdianscettelsen . 
4. 	 Forelceggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 

cendring at boligatgiften og antennebidrag . 
5. 	 Indkomne forslag. 
5. 	 Valg af formand . 
7. 	Valg at 0vrige bestyrelsesmedlemmer. 
8. 	Valg af 1. og 2. suppleant. 
9. 	Valg til byggegruppen. 
10. Valg at administration . 
11. Valg at revisor. 
12. Eventuelt. 

KI. 19.20 b0d bestyrelsesmedlem Solveig Petersen velkommen og gik herefter over til 
dagsordenens pkt. 1. 

Ad 	pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetallier 
Solveig Petersen toreslog Per Trads sam dirigent og Dorte Krogshede som referent. Disse 
blev enstemmigt valgt. Anders Moldberg Kjeldsen og Jesper Buch stillede op som stem
metreliere og blev valgt . 
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Side 2 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed , idet betingelseme i vedt~gteme 


om afholdelse inden 4 manecter efter regnskabsarets udl0b og indkaldelse med mindst 14 

dages varsel var overholdt. 


Generalforsamlingens dagsorden blev gennemgaet, og dirigenten konstaterede, at aile var 

bekendt med denne. 


Dirigenten gay herefter ordet til bestyrelsesmedlem Solveig Petersen for bestyrelsens be

retning. 


Ad pkt. 2 a): Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og dirigenten konstatere

de, at det ikke var n0dvendigt med en oplcesning af denne. 


Herefter blev f01gende indlceg tilkendegivet: 

• 	 Det var ikke tidligere vedtaget at montere cykelstativer, men kun at unders0ge priser 

m.v . 
• 	 At bestyrelsen 0nsker at v~re mere malrettet betyder ikke mindre social, men man 

0nsker at dcemme op for trusler og lignende. 
• 	 Der havde vceret meget lang sagsbehandling for at fa gang i skurene som skralderum. 

Bestyrelsen redegjorde for for10bet. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 


Ad pkt. 2 b): Byggegruppens beretning. 

Byggegruppens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og dirigenten konstate

rede, at det ikke var n0dvendigt med en opl~sning af denne. 


F01gende indlceg blev tilkendegivet: 

• 	 Vinduer ikke Iydt~tte/vindt~tte, specielt ud mod Borups Aile. 
• 	 En total trapperenovering blev konstateret som vcerende meget dyr og man forespurgte 

om en evt. finansiering heraf. 
• 	 Gilrdlaug skulle bade tage sig af evt. vejbump og fest. 

Byggegruppens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 


Ad pkt. 3: Forela!ggelse af arsregnskab, forslag til va!rdiansa!ttelse og eventuel re

visionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og voerdiansa!ttelsen. 

Revisor Jesper Such gennemgik arsregnskab 2003. Dette udviste et overskud pa kr. 

597.806,-. Bestyrelsen foreslar overskuddet overf0rt til egenkapitalen, som herefler bel0
ber sig til kr. 6.372.861 . 

Set i Iyset af de n~ste ars vedligeholdelse af ejendommen foreslar bestyrelsen endvidere 

at fastholde andelskronen pa kr. 21,25. 


F01gende indl~g blev tilkendegivet: 
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• 	 Ved en tidligere generalforsamling var det blevet palagt bestyrelsen og Herbo
Administration NS at gennemga foreningens prioritetsgrold og banklan. Dette var end
nu ikke sket, men Jesper Buch oplyste, at renten pa foreningens Itm var sa lav, sam 
del kunne lade sig g0re, hvis ikke man 0nskede flex-Ian, Dette ansas for at vrore mere 
risikobetonet. Dog blev de! patalt at Herbo havde talt for at gennemga vares Ian bl.a 
det Jyske banlan, hvilket ikke var sket. Bestyrelsen patog sig opgaven af fa efterset 
0konomien. 

• 	 Posten advokathonorar var h0j, kr. 72.361,-, men drokkede bl.a. honorarer i forbindelse 
med byggesagsforliget med kr. 50.000. 

• 	 Jesper Buch redegjorde for de ca, 3 mio. i likvlde midler. Disse blev forrenlel med gen
nemsnitligt omkring 2%. 

• 	 Posten centralvanmeanla3g/gas var pa kr. 111.500, men var ikke udtryk for. at anlrog
get havde det skidt, men da3kkede en enkeltstaende udgift til service og reparation. 

• 	 Der havde tidligere vroret konstateret fejl vedr0rende afla3sningen af varmemalere, og 
bestyrelsen opfordrede til, at man kontrollerer den slip, maleraflroseren afleverer. 

• 	 Posten tomgangsleje pa kr, 30.000 drokkede tab fra tidligere ar pi! 2 lejere, der var fra
fly/tet foreningen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt arsregnskab 2003 samt en fastholdelse 
af andelskronen pa kr, 21,25. 

Ad pkt 4: Forel<:eggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning 
om eventuel <:endring af boligafgiften og antennebidrag. 
Jesper Buch gennemgik budget for 2004 udvisende et underskud pa kr. 568.000.-. Under 
gennemgangen af budgettet anbefalede Jesper Such en a'jourf0relse af boligafgiften til 
da3kning af det budgetterede underskud. 

F01gende indlreg blev IiIkendegivet: 

• 	 Boligafgiften var ikke stegel, siden man overtog ejendommen, Set I lyse! af de stigende 
udgifter ville bestyrelsen foresli! en s!igning pa 5% pi!! boligafglften. 

Generalforsamlingen blev forespurg! am en !i1kendegivelse af bestyrelsens 0nske am at 
forh0je boligafglften med 5%. 

Generalforsamlingen vedtog en positiv tilkendegivelse. 

• 	 Antennebidrag, udg0r i dag kr. 100,-, Underskuddet var nu kr 200.000,-. Bestyrelsen 
foreslog en sllgning til kr. 150,- iii da3kning af underskuddet. 

Generalforsamlingen blev forespugt am en tilkendegivelse af bestyrelsens 0nske am at 
forh0je antennebidraget med kr. 50,- til I alt kr. 150,- til drokning af underskuddel. 

Generalforsamlingen vedtog en positiv tilkendegivelse. 

Drifts- og likviditetsbudgettet blev eenstemmigt godkendt. 
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Ad 	pkt. 5: Indkomne forslag. 

Bestyrelsen oplyste, at to forslag, byggegruppens og Intemet-gruppens, var blevet for sent 
offentliggjort grundet en fejl fra bes!yrelsens side Dirigenten spurgte. om generalforsam
IIngen kunne godkende, at begge forslagene blev behandlet pa generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen godkendte, at de to emner blev behandlet. 

8yggegruppens forslag: 

ad 1): kr. 125.000,- afsaettes til udarbejdelse af tilbudsmateriale pi! totalrenoYering af 

opgangstrapper og trapperum samt afholdelse af licitation. 

Birgitte Ladegaard Petersen gennemgik forslaget, og flZllgende indlreg blev tilkendegivet: 


• 	 Aile udgifter vedr0rende renoveringen skal finansleres via forh0jelse af boligafgiften 
• 	 Vinduerne er ikke Iyd-/vindtrette, specie I! ud mod Borups Aile. 
• 	 Vinduerne radner p.g.a. manglende udluftning og vedtigeholdelse. 
• 	 Hvis man alligevel skal have foretaget licitation skal man ogsa gennemga lofter. kreldre 

m.m. 
• 	 Hvis man tilf0jer yderligere arbejde, rendrer prisen slg. 
• 	 Skal man overhovedet bruge ca. 9 mio. pa trapper, nar man allerede har konstateret 

n0dvendige arbejder for ca. 8 mio.? 

Generalforsamlingen blev herefter forespurgt om sin tilkendegivelse for at afsrette kr. 
125.000,- til licitation. 

Generalforsamlingen vedtog ved skrlftlig afstemning forslaget med stemmerne 44 

for, 40 imod og 2 blanke. 


ad 2): Foreningen anbefalede at ansrette Plan1 som radgivende eksperter vedr. ud

bedring af revner i facaden mod Borups Aile. Skmnnet udgift kr. 15,000,-, 

Fl1Jlgende indlreg blev tilkendegivet: 


• 	 Det blev anbefalet sam strengt n0dvendigt med byggeteknisk r8dgivning i forbindelse 
med de arbejder, der skal udf0res. 

Der bley vedtaget en positiv tilkendegivelse fra generalforsamlingen for at ansrette 
Plan1 pa nreynte yilkiilr. 

ad 3): Nedsaettelse af yejlaug, 

Generaisamlingen vedtog at nedsrette et vejlaug med f01gende medlemmer 


Tobias Meyer 

Lis Dideriksen 

Bente Nissen 

Dorte Sveinsson 
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Bestyrelsens forslag: 


ad 5 a): Stop for nye ansl2lgninger pa venteliste 3. 

Bestyrelsen redegjorde for, at der var sa mange interesserede pa venteliste 2, at der reelt 

ingen chance var for en lejlighed for dem, der star opskrevet pa venteliste 3. Det er derfor 

urimeligt stadig at opskrive, og opkraeve gebyr, for at sta pa denne liste . 


Generalforsamligen vedtog enstemmigt, at bestyrelsen bemyndiges til at abne og 

lukke for venteliste 3 efter behov. 


ad 5 b): Ansl2lgere kan bade sta pa venteliste 1 og 2. 

Bestyrelsen udtrykte sin holdning til , om det var rimeligt, at man kan VEEre stiller for en 

person pa liste 2, selvom man selv star pa liste 1. 


Generalforsamlingen vedtog , at ansl2lgere bade kan sta pa venteliste 1 og 2. 


ad 5 c): Godkendelse af ny husorden. 

Bestyrelsen redegjorde for, at den udsendte husorden allerede var greldende, men god

kendelse fremgik ikke af referateme fra hverken den ordinrere eller ekstraordinrere gene

ralforsamling. Derfor skulle den gengodkendes 


Husordenen blev enstemmigt vedtaget. 


ad 5 d): Udskiftning af lasesystem pa hoveddl2lre. 

Bestyrelsen havde konstateret, at ud af 100 H-n",gler (universaln"'gle til samtlige opgange) 

var der under 40, der var redegjort for. Det anbefales derfor, at samtiige lase og n"'gler 

udskiftes. Dette vii bel",be sig til ca. kr. 100.000 . 


F",lgende indlEEg blev tilkendegivet: 


• 	 Satremt man tidligere havde k",bt ekstran"'gler til opgangene, skal man have udleveret 
et tilsvarende antal nye n"'gler mod aflevering af de gamle. 

• 	 Der "bor" en del "indtrEEngende personer" i opgangene. Bestyrelsen vii i samarbejde 
med Herbo-Administration AlS tage action pa dette . 

Generalforsamlingen stemte skriftligt om udskiftning af samtlige lase og n0gler samt at 

tidligere indk",bte ekstran"'gler skiftes mod udlevering af den gamle n"'gle. 


Generalforsamlingen vedtog forslaget med 44 for, 33 imod og 7 blanke. 


ad 5 e): Etablering af cykelstativer. 

Bestyrelsen havde indhentet til bud pa opsretning af 20 cykelstativer med plads til 10 cykler 

i hver. Disse vii koste kr. 100.000-150.000. 
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F01gende indl~g blev tilkendegivet: 

• 	 Det blev konstateret, at det var en meget dyr 10sning 
• 	 Cykler, der hensceltes ulovligt pa ikke tilladte steder. vii blive fjemet 
• 	 Det 0del~gger facaden, nar cykler henstilles op ad v~ggene 
• 	 Der henstilles til, at man stiller cyklen pa st0ltefod 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt ikke at acceptere tilbuddet. 

I tillreg til ovennrevnte punkt vedtog generalforsamlingen, at man kan opsrette cy
kelstativer til ca. 40 cykler til en pris omkring kr. 20.000-30.000. 

Disse cykelstativer kan sa placeres lokalt, hvor der er behov for demo 

Indkomne forslag : 

Forslag om tilbagebetaling af depositum 

Michael Rasmussen havde indleveret forslag omkring tilbagebetaling af "nye" andelshave

res depositum. 

Dirigenten orienterede om, at delte forslag indebar en vedtcegts~ndring, hvorfor der sku lie 

afholdes ekstraordin~r generalforsamling. sMremt det skulle realiseres. 


F01gende i ndl~g blev tilkendegivet: 
• 	 Det var kun "nye" andelshavere , der betalte depositum, "gamle" andelshavere fik ved 

stiftelsen af andelsboligforeningen modregnet det depositum, de havde indbetalt som 
lejere. 

• 	 Halvdelen af andelshaverne har "Iant" foreningen ca. kr. 900.000, hvilket synes urime
ligt, nar de oprindelige andelshavere intet har betalt. 

F01gende dagsorden til afslemning blev fremlagt: 

Det vedtages at afholde ekstraordincer generalforsamling med henblik pa ~ndring af 
vedtcegteme, saledes at det omhandlede depositum kan udbetales. 

Forslaget blev enstemmlgt vedtaget. 

Forslag om udskiftning af vinduer mod Borups Aile 
5 andelshavere havde indleveret forslag omkring udskiftning af vinduer mod Borups Aile. 
Der blev klaget over, at vindueme syntes i elendig forfatning, det var umuligt at sove eller 
I~se i v~relser ud mod Borups Aile p.g.a . st0j fra motorgaden 

F01gende indl~g blev tilkendegive\: 
• 	 Maske er det nok at t~tne omkring vindueme og skifte t~tningslister. 

• 	 Man kan kontakte vicev~rten, han vii sa vurdere og ev!. skifte t~tningslisterne. 
• 	 Der blev forespurgt , om vicev~rten havde kompetence til at vurdere og udbedre dette. 
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Generalforsamlingen vedtog at overdrage forslaget til Byggegruppen, som vii arbej
de videre med forslaget og komme med et oplag, der vii blive fremlagt pi! naeste or
dinaere generalforsamling. 

Indkommet forslag om faste regler for ventelister og vurderingsprincipper ved salg 
Birgitte Ladegaard Petersen havde indleveret forslag am faste regler for ventelister og 
vurderingsprincipper ved salg. 

Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen udarbejder en skriftlig forretningsgang 
vedr"rende salg og vurdering af andele. 

Forslaget vii herefter blive taget op pa nceste ordinalre generalforsamling. 

Indkommet forslag om Internet og digitalisering at TV-kanaler. 
Bent Fjeldsted havde indleveret forslag am fortl0bende digitalisering af programmer, hvil
ket bel0b sig til kr. 10.000 pro kana!. 

Generalforsamling vedtog fortl"bende digitalisering af programmer. 

Det var endvidere pakralvet med en udskiftning af receiveren pa Animal Planet, hvilket 
ville koste kr. 10.000. 

Generalforsamlingen vedtog en udskiftning. 

Der var indleveret forslag om indlalggelse af bredband (internet). 

Der var ned sat en internet-gruppe, der arbejdede med forslag am bredbElnd i ejendom
men. Aile var i 0vrigt velkomne til at engagere sig i dette arbejde. Der ville senere blive 
ophcengt sedler i opgangene med kontaktpersoner m.m. Der var til internet-gruppen frem
kommet tilbud, der la i st0rrelsesordenen 1 - 1,2 mio. kr. Internet-gruppen ville Saltte det 
valgte forslag pa valg pa den ekstraordinalre generalforsamling, idet det valgte tilbud 
selvf01gelig blev fremsendt forinden. 

Generalforsamlingen bemyndigede internet-gruppen til at arbejde videre med for
slaget og forelaegge dette pi! den ekstraordinaere generalforsamling. 

ad pkt. 6: Valg af formand. 
Bestyrelsen takkede Mette Elmose, der tradte til sam formand efter at Eiler Hack havde 
trukket sig fra formandsposten . 

Sam ny formand anbefalede bestyrelsen Rasmus Hansen. 

Dirigenten gik herefter over til valg , og forespurgte generalforsamlingen, om der var andre 
kandidater til formandsposten. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater. 

Generalforsamlingen valgte enstemmigt Rasmus Hansen som formand. 
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ad pkt. 7: Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer. 

Dlrigenten orienterede am. at Solveig Petersen var sam suppleanl Indtradl I bestyrelsen 

efter Eilers afgang. Solveig stillede op sam bestyrelsesmedlem. 

Gert J0rgensen 0nskede Ikke genvalg, 

Camilla Secher Olsen slillede op til valg til bestyrelsen. 

Michael Boel stillede op til valg til bestyrelsen, 


Dirigenten glk herefter over Iii valg og forespurgte generalforsamlingen, am der var andre 

kandidater til valg til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandida

ter. 


Generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede kandidater. 

ad pkt. 8: Valg af 1. 09 2. suppleant. 
F01gende stillede ap til valg: 

Mette Kvisgaard 
Brian Petersen 

Generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede kandidater. 

Bestyrelsen bestir herefter af f0lgends: 

Rasmus Hansen (formand) (2 af) 

Michael Alexander David (1 ar) 

Solvelg Petersen (2 ar) 

Camilla Secher Olsen (2 ar) 

Michael Boel (2 ar) 


Sam suppleanter: 

Mette Kvisgaard 

Brian Petersen 


ad pkt. 9: Valg til byggegruppen. 

F01gende stillede op til valg: 


Held I KjGer 

Birgitte Ladegaard Pedersen 

Allan Nyaa 

Lis Didrichsen 

Anders Rovsing 

Thomas Haahr 

Jens Toftegaard Andersen 


Generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstHlede kandidater. 
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ad pkt. 10: Valg af administration. 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Herbo-Administration AlS. 


ad pkt. 11: Valg af revisor. 

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt BOO ScanRevision . 


ad pkt. 12: Eventuelt 

Generalforsamlingen henstiller, at forslag , der fremkommer til bestyrelsen efter udsendel

se af indkaldelse til generalforsamling, omdeles til de enkelte andelshavere. 


Oirigenten takkede for god ro og orden . 

Generalforsamlingen halvet kl. 23.15 

Som d irigent 

Per Trads 

, , ' . 
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