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Referat af Ordinær generalforsamling i 

A/B Borup 
 

Afholdt 27. april 2016 kl. 18.00 
i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 

 
 

Til stede var 50 andelshavere og  9 var repræsenteret ved fuldmagt. Således var i alt 59 
andelshavere repræsenteret ud af 230 mulige. 
 
Fra ejendomsadministrationen deltog Ejendomsadministrator E. A. Jan Herbo-Rasmussen og 
administratorassistent Bente Gudendal. 

 
Dagsordenen var i henhold til vedtægterne´s § 22: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt 

godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 
4. Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af 

boligafgiften.  
5. Forslag 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af administrator 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
Valg af dirigent: 
Som dirigent valgtes JHR, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling med 14 dages 
skriftligt varsel (udsendt 11.4 pr. brev). Regnskabet udsendtes sammen med budgettet den 21.4. 
Dirigenten konstaterede også, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der ikke er 
forslag der kræver kvalificeret flertal. 
I betragtning af 2 indkomne forslag der begge koster et anseeligt beløb foreslog dirigenten at der 
byttes om på dagsordenen således at forslag behandles før budget. Generalforsamlingen 
accepterede denne ændring af dagsordenen. 

Bestyrelsens beretning: 
Beretningen var udsendt med post den 21.Bestyrelsen svarede at det er der ikke. Bestyrelsen har 
meget erfaring og har indgående kendskab til ejendommens svage punkter og dirigerer midlerne 
til vedligeholdelse til de steder, hvor man kan forudse behov. Bestyrelsen overvejer udarbejdelse 
af en vedligeholdelsesplan. 
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Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt 
godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen: 
Revisor Gert Larsen fremlagde regnskabet, der var udsendt 21.4. sammen med budget og forslag. 
Resultatopgørelsen viser igen i år et godt regnskab, idet der er et driftsmæssigt overskud på kr. 
5.487.970 før finansielle poster og efter finansielle poster er overskuddet kr. 3.245.095. 
I 2014 omlagde foreningen sit lån til et nyt 30-årigt fastforrentet lån med afdrag til 2,5 % i rente. 
 
Foreningens ejendom er vurderet op fra 280 mio. til 306 mio. – altså en stigning på 26 mio. 
Egenkapitalen udgør nu kr. 244.521.279 mod sidste års 213.763.000. 
 
Alt i alt et meget flot regnskab, hvor bestyrelsen foreslår, at andelskronen hæves til 112 fra de 
nuværende 100 og forrige års 95. Der var en kort drøftelse af andelskronens værdi hvorefter 
regnskab 2015 blev sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal. Saldo overføres til 
næste år. 
 
Ifølge dirigentens indledning kom punktet ”Forslag” nu før budget. 
 
Forslag: 
Der var 2 forslag til generalforsamlingens behandling. 
 
Forslag 1: 

Fra bestyrelsen var forslag om etablering af kemifrit vandbehandlingsanlæg til en pris af kr. 
401.025 + en årlig driftsudgift kr. 5.000.  
Forslaget blev motiveret af Michael Boel (MB), med at der er meget kalk i vores vand og vi har 
en tilbagevendende udfordring med at kalk sætter sig i vores varmtvands beholdere, rør og i 
blandingsbatterierne / brusehovederne i ejendommen. I hver af varmtvands beholderne fjernes 
der årligt 40 kg kalk og okker. Det er i denne årlige proces der, når der bliver åbnet for vandet igen, 
at der slipper kalk/okker aflejringer ud i systemet som sætter sig i blandingsbatterier og 
brusehoveder så de stopper til, med trykfald på vandet som resultat 
MB har set nogle vandbehandlingsanlæg i hoteller som fungerer fremragende.  
Og vi har fået et tilbud om elektrisk vandbehandling der gør at kalk ikke kan sætte sig 
som kalkaflejringer i cisterner og varmvandsbeholdere eller på fliser og armaturer.  
Og over tid vil behandlingen kunne reduceret det årlige udgift på rensning af 
varmtvandsbeholderne. 
 
Der tilsætte ingen kemikalier, det er kalken som bliver elektronisk spaltet så den ikke kan sætte sig 
i varmtvands beholdere, rør og i blandingsbatterierne / brusehovederne / varmelegemer i 
opvaskere/vaskemaskiner og lign. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2: 
Fra Mads Krag Dam var indkommet forslag om at få installeret solceller på tage til en samlet pris 
på kr. 896.250 inkl. moms. 
Mads motiverede med stigende el-udgifter og miljøfordele. Mads fortalte, at man bør etablere et 
sådant anlæg mens man stadig kan få tilskud hertil. Mads fortalte også at det endnu ikke var 
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undersøgt om taget kan bære solcelleanlæg og det blev tilbudt at der kan afsættes nogle midler til 
de sidste undersøgelser og så kunne forslaget genfremsættes når alt er belyst. 
Der blev spurgt til støjen fra solceller og Mads kunne forklare at selve solcellerne ikke støjer, men 
de konvertere der skal omforme strømmen udvikler en støj på ca. 55 db svarende til støj fra 
almindelg samtale. Disse arbejder dog ikke om natten da solen jo ikke skinner på det tidspunkt. 
Der var indlæg omkring udseendet der ville skæmme de smukke bygninger og om 
tilbagebetalingstid mm. 
Mads ønskede ikke at modtage tilbuddet om midler til yderligere undersøgelser og ønskede 
forslaget taget til afstemning. 
Afstemning viste: 
17 for  
22 imod. 
13 undlader at stemme. 
Forslaget er dermed nedstemt. 

Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af 
boligafgiften: 
JHR fremlagde bestyrelsens budget for året 2016. Det bemærkes, at med det omlagte lån i 2014, 
er der ikke grund til at forhøje boligafgiften i 2016 og håb, men ikke løfte, om at der heller ikke skal 
forhøjes i 2017.  
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt budget 2016 med et budgetresultat på kr. 
1.414.946 kroner og uændret opkrævning af boligafgift i forhold til 2015. 
 
Valg af bestyrelse: 
Bestyrelsen består af: 
 
Formand Susanne Clemen  på valg 2017 
Kasserer Michael Boel  på valg 2016 - genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Jon Vinther På valg 2017  
Bestyrelsesmedlem Lenny Clemen På valg 2016 – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem Jesper Kofod På valg 2017 
 
Suppleant Lærke Kjeldsen  På valg 2016 – intet hørt 
Suppleant Alex Hesselbo  På valg 2016 – intet hørt 
 
Der var genvalg til Michael Boel og Lenny Clemen. Da man ikke havde hørt fra suppleanterne 
stillede 2 andre op og valgt blev Josefine Vilvig Andersen og Niels Peder Sigaard. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Susanne Clemen  på valg 2017 
Kasserer Michael Boel  på valg 2018 
Bestyrelsesmedlem Jon Vinther På valg 2017  
Bestyrelsesmedlem Lenny Clemen På valg 2018 
Bestyrelsesmedlem Jesper Kofod På valg 2017 
 
Suppleant Josefine Vilvig Andersen På valg 2017 
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Suppleant Niels Peder Sigaard På valg 2017 
 
  
 
Valg af administrator: 
Som administrationsfirma genvalgtes Herbo Administration A/S, Frederiksberg Alle 18-20. 
 
Valg af revisor: 
Som revisor genvalgtes BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Havneholmen 29, 1561 
København V. 

Eventuelt: 
Der var spørgsmål til den nyindførte ordning med Stofa hvor foreningens medlemmer fra 1.1.2016 
betaler direkte til Stofa. 
Der er kommet et brev fra Stofa i hvilket der står: 
”Som du sikkert ved overtager Stofa levering af kabel-tv til din forening fra den 4. januar 2016. Det 
betyder at din forening fra og med 4. januar 2016 får leveret kabel-tv direkte fra Stofas 
hovedstation i Storkøbenhavn. I den forbindelse får du hele januar fri adgang til tv-pakke 3. 
 
Man drøftede om man skulle bevare toiletterne i gården eller om man kunne bestille toiletvogne 
når der afholdes de store fælles fester. 
Bestyrelsen arbejder videre med tankerne. 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden kl. 19.25 
 
Frederiksberg, den 3. maj 2016 
 
Som dirigent og referent 
 
Jan Herbo-Rasmussen. 
 
 
Som bestyrelse: 
 
_________________________ ______________________ 
Susanne Clemen  Michael Boel 
 
 
_________________________ ______________________ 
Jon Vinther   Lenny Clemen 
 
 
_________________________ 
Jesper Kofod 


