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Referat af Ordinær generalforsamling i 

A/B Borup 
 

Afholdt 26. april 2018 kl. 18.00 
i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV 
 

Til stede var 98 andelshavere og 17 var repræsenteret ved fuldmagt. Således var i alt 115 andels-
havere repræsenteret ud af 235 mulige. 
Fra ejendomsadministrationen deltog Ejendomsadministrator Jan Herbo-Rasmussen og Hans Arne 
Christensen. Fra ejendommens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltog Gert 
Larsen. 

 
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 
Der skal mindst være mødt 1/5 = 47 medlemmer, hvilket var opfyldt. 
Dirigenten konstaterede også, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for alle dagsordenens 
punkter. 

Bestyrelsens beretning: 
Beretningen var omdelt 20. april 2018 og blev enstemmigt godkendt uden yderligere spørgsmål 
eller kommentarer.  
 
Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt god-
kendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen: 
 
Revisor Gert Larsen fremlagde regnskabet for 2017. 
Resultatopgørelsen viste et driftsmæssigt overskud på kr. 5.798.283 før finansielle poster og efter 
finansielle poster var overskuddet kr. 3.927.153. 
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Foreningens ejendom er vurderet op fra 331 mio. til 353 mio. – altså en stigning på 22 mio. i for-
hold til sidste år. Egenkapitalen udgør nu kr. 298.765.670 mod 271.118.040 året før. 
 
Foreningens realkreditlån er 2% fastforrentet kontantlån med afdrag. Foreningen har desuden en 
betydelig fri likviditet. 
 
Som de seneste år er der således tale om et meget flot regnskab, hvor bestyrelsen foreslår, at an-
delskronen hæves med ca. 4% fra forrige års 112 og sidste års 140 til 145, hvilket fremkommer ved 
at opskrive reserverne fra 63 mio. kr. til 80 mio. kr, som de i øvrigt også har været tidligere. 
 
Som ændringsforslag til bestyrelsens forslag til andelskrone havde advokat Stig Krarup på vegne af 
andelshaver Marianne Thejls stillet to ændringsforslag. Ændringsforslagene inkl. udførlig begrun-
delse var fremsendt til alle andelshaver den 20. april 2018. 

 
Ændringsforslagene lød således:  

 

1. Andelskronen forhøjes til 170.  

2. Andelskronen forhøjes til 160 (frafaldes, hvis ændringsforslag 1 vedtages). 

 

Andelskronen, hensættelser og betydningen for andelsboligforeningen og andelshaverne blev 

debatteret bredt og grundigt, inden dirigenten satte de 3 forslag til ny andelskrone til mundtlig 

afstemning. 

 

Andelskrone 170: 

 

Der var et markant flertal imod forslaget idet alene 21 stemte for forslaget. 

Forslaget blev således nedstemt. 

 

Andelskrone 160: 

 

For forslaget stemte 39. Imod forslaget stemte 64.  

Forslaget blev således nedstemt. 

 

Andelskrone 145: 

 

Forslaget blev vedtaget med markant flertal. 

En andelskrone på 145 er således gældende indtil næste generalforsamling. 

 

Efterfølgende blev årsrapport 2017 vedtaget.  

 
Forelæggelse af drifts – og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af 
boligafgiften: 
 
JHR fremlagde bestyrelsens budget for året 2018.  
 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budget 2018 med et budgetresultat på kr. 3.221.272 
og uændret opkrævning af boligafgift i forhold til 2016 og 2017 kr. 10.377.072. 
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Forslag: 

Baggrund for bestyrelsens forslag: 
 
På generalforsamlingen i 2017 blev bestyrelsen bemyndiget til at bruge ca. 50.000 kroner på at 
fremskaffe prisoverslag på udskiftning af ejendommens vinduer og et prisoverslag på altaner. Ud-
over dette var der drøftelse om fremtidige vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, set i relation 
til hensættelsernes størrelse. 
Bestyrelsen har indhentet en overslagspris på udskiftning af vinduer fra Rådgivende ingeniørfirma 
Focus2 (træ/alu) og fra Vrogum vinduer (trævinduer). Et finansieringsklart budget viser udgifter i 
størrelsesordenen 25 mio. kroner og her kan man egenfinansiere 10 eller 15 mio. kroner af de 
midler foreningen har sparet op. 
Ifølge Altan.dk´s tilbud vil opsætning af altaner koste ca. 29 mio. kroner. Til den pris skal lægges 
revisor, finansiering, byggelånsrenter, byggesagsadministration, entrepriseforsikring mm. 
Foreningen har også haft besøg af MinAltan og vil afvente tilbud herfra, før bestyrelsen synes, at 
man kan træffe en evt. beslutning. Tilbuddet forventes modtaget kort tid efter generalforsamlin-
gen. 
En anden ting der trænger til udskiftning, er nye hoveddøre og enkelte kælderdøre. Der er 
temmelig mange døre og en overslagspris ligger på ca. 4,5 – 5 mio. kr. 
If. beslutningen på sidste års generalforsamling har Rådgivende ingeniørfirma Focus2 udarbejdet 
en vedligeholdelsesvejledning til foreningen, som viser, at der hen over de næste 10 år skal 
anvendes omkring 59 mio. kroner +/- 25% til almindeligt vedligehold og forbedringer af forskellig 
art. 
Hvis generalforsamlingen synes, at der skal arbejdes konkret med disse ting, vil bestyrelse og 
administration hele tiden bestræbe sig på at få udført arbejdet bedst muligt. Det pointeres derfor 
at ønsket er bevillinger af rammebeløb. 
 
Som følge heraf stillede bestyrelsen forslag om: 
 
Forslag 1 
Vinduesudskiftning: 
Mandat til bestyrelsen til iværksættelse af vinduesudskiftning til træ/alu vinduer til en 
økonomisk ramme på kr. 25 mio. til iværksættelse i 2018/19. Arbejderne vil 
formodentlig strække sig over 1½ år. 
 
Tilstanden af ejendommens eksisterende vinduer blev debatteret. Vinduerne er fra 1981, og selv 
om tilstanden af vinduerne varierer meget i ejendommen, er der reelt ikke noget alternativ til en 
udskiftning. Fra generalforsamlingen blev det flere gange pointeret at lydisolering i de dele af 
ejendommen, som er belastet af trafikstøj, er vigtig. Det blev oplyst at alle lejligheder ved en ud-
skiftning af vinduer vil opleve en forbedret komfort mht. til både lyd og varme. 
 
Der vil om muligt blive taget individuelle hensyn til beboere i lejlighedstyper med behov for særli-
ge vinduesløsninger. 
 
Det blev oplyst at udskiftningen vil ske med lift.   
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Dirigenten satte herefter forslaget til mundtlig afstemning. 
Imod forslaget stemte 4. 1 stemte blankt. Resten stemte for forslaget. 
Forslaget blev således vedtaget. 
 
Forslag 2 
Altaner: 
Mandat til bestyrelsen til iværksættelse af altaner mod gårdene til en ramme på 30 
mio. kr. snarest muligt – hvilket formodentlig bliver 2019. 
 
Det blev oplyst at forslaget indebar at alle vil få etableret en altan, bortset fra de ca. 15% hvor det 
fysisk ikke kan lade sig gøre. Flere andelshavere fra generalforsamlingen gjorde opmærksom på at 
indretningen af enkelte lejlighederne mht. køkken mm. gjorde at adgangen til en evt. altan ville 
blive meget uhensigtsmæssig. Det blev i denne forbindelse oplyst at større ombygninger i lejlighe-
derne skal betales af de enkelte andelshavere. 
 
Et evt. altanprojekt vil skulle afstemmes med vinduesprojektet. 
 
Der var flere som på generalforsamlingen som gav udtryk for at forslaget var vanskeligt at tage 
stilling til pga. manglende detaljer for de enkelte lejligheder. 
 
Efter en kortere debat satte dirigenten forslaget til mundtlig afstemning. 
For forslaget stemte 27. Imod forslaget stemte et markant flertal. 
Forslaget blev således nedstemt. 
 
Efter forslag fra dirigenten blev der herefter stemt om et forslag om hvorvidt bestyrelsen inden for 
en budgetramme på kr. 200.000 skulle udarbejde et mere detaljeret altanprojekt til beslutning på 
en kommen generalforsamling. 
 
For dette ekstraforslag stemte 36. Imod stemte et markant flertal. 
Forslaget blev således nedstemt. 
 
Forslag 3 
Udskiftning gadedøre: 
Mandat til bestyrelsen til iværksættelse udskiftning af alle gadedøre og de kælderdøre 
der trænger, til en økonomisk ramme på 5 mio. Arbejdet vil kunne udføres i 2018. 
 
Efter kort debat satte dirigenten forslaget til mundtlig afstemning. 
 
For forslaget stemte et markant flertal. 
Forslaget blev således vedtaget. 
 
Forslag 4 
Der fremsættes forslag om, at bestyrelsen og administrationen i lighed med tidligere år, får 
fuldmagt til at omlægge lån. 
Fordelen ved et sådant forslag er, at man kan reagere hurtigt hvis det pludselig viser sig, at 
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foreningen kan opnå et favorabelt kreditforeningslån. Normalt vil man så skulle indkalde til 
generalforsamling og det går der en del tid med. Ved at vedtage den foreslåede formulering igen i 
år, vil jeres bestyrelse kunne udnytte et godt tilbud. Pt. er der mulighed for 1½ % lån, men kursen 
er stadig under 95. Hvis kursen kommer op i et rimeligt niveau >95 skal man kunne reagere 
hurtigt. 
 
Forslagets ordlyd: 
Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge foreningens realkreditlån og eventuelle banklån i 
samråd med administrator, realkreditinstitut og bank. Omlægningen kan også indebære 
løbetidsforlængelse, såfremt det indebærer en økonomisk fordel for foreningen. 
 
Administrator og dirigent oplyste at foreningens realkreditbelåning i øjeblikket er så fornuftige at 
en evt. bemyndigelse til omlægning af lån sandsynligvis ikke vil få praktisk betydning. 
 
Uanset dette blev forslaget efter afstemning vedtaget med markant flertal. 
 
 
Valg af bestyrelse: 
Formand Jon Vinther var indtrådt som formand i perioden efter fratrædende formand, og skulle 
derfor have sin formandspost bekræftet af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer Michael 
Boel og Lenny Clemen var på valg. Bestyrelsesmedlem Jens Leth Tholstrup Jacobsen ønskede at 
udtræde af bestyrelsen pga. fraflytning. 
 
Jon Vinther blev valgt til formand for bestyrelsen for 1 år. 
Valgt til bestyrelsen blev Michael Boel og Mads Kragh for 2 år. Susanne Clemen og Steffen Meisner 
blev valgt til bestyrelsen for 1 år.  
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Jon Vinther   på valg 2019 
Kasserer Michael Boel   på valg 2020 
Bestyrelsesmedlem Susanne Clemen  På valg 2019  
Bestyrelsesmedlem Mads Krag Dam  På valg 2020 
Bestyrelsesmedlem Steffen Meisner  På valg 2019 
 
 
Som suppleanter blev valgt for 1 år: 
Mikkel Høegh Larsen   Vestergårdsvej 29, 1. th. 
Amalie Schmidt   Borups Alle 214, 1. tv 
 
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 Kø-
benhavn V. 
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Eventuelt: 
I administrationen foreligger et underskrevet eksemplar af nærværende referat. 
 
Frederiksberg, den 2. maj 2018 
 
Som dirigent                                         
 
__________________________ 
Jan Herbo-Rasmussen. 
 
 
 
Som bestyrelse: 
 
_________________________ ______________________ 
Jon M. Vinther (formand)  Michael Boel 
 
 
_________________________ ______________________ 
Susanne Clemen  Mads Krag Dam 
 
 
_________________________ 
Steffen Meisner 
 
 
 


