
Bes I utn i n gsreferat fra ord i na r generalforsam I i n g
I

A/B Holger Danske.

Andelsboligforeningen afholdt mandag den 24. april 2017 ordiner generalforsamling i Cirkel-
Ordenens lokaler, Falkoner Alle 96, 2000 Frederiksberg.

Formanden Dorthe Bsdker bod velkommen tilde fremmsdte.

Der var 49 andelshavere inkl. 11 fuldmagter til stede, samt Poul Duch-Hansen fra Sweco
Danmark A/S og administrator Hanne Strate.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning, vedlagt.
3. Foreleggelse af irsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

Arsrapporten.
4. Foreleggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om even-

tuel andring af boligafgiften.
5. Forslag

a. Udskiftning af stigestrenge koldt og varmt vand og kokkenfaldstammer i 5 op-
gange, prisoverslag 1.300.000 kr. inkl. moms - finansieres ved brug af bank-
beholdning p6 900.000 kr. og optagelse af kassekredit pi resten.

b. Udskiftning af stigestrenge koldt og varmt vand og kokkenfaldstammer i 2 op-
gange, i nr. 98 og 100 prisoverslag 520.000 kr. inkl. moms - finansieres ved
brug af bank-beholdning pA 900.000 kr. (bortfalder, hvis a) vedtages).

c. Sommerfest m/ helstegt pattegris
6. Valg til bestyrelsen - p6 valg er:

Bestyrelsesmedlem Brian Lynge - genopstiller
Bestyrelsesmedlem Preben Lykke Jensen - genopstiller
Suppleanter
Valg af revisor

7. Eventuelt.

Punkt { - Valg af dirigent

Formanden forslog administrator Hanne Strate som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med
vedtagterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 2 - bestyrelsens beretning

Formand Dorthe Bodker aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt p6 forhind:

'Den 24. april afholdes irets generalforsamling, hvilket vi i bestyrelsen glader os meget til.
Det seneste Ar er g6et godt med en masse projekter igangsat eller viderefartfra forrige 6r.
Her fAr du en kort status pA nogle af projekterne.



Ad m i n istrationsfi rmaet

Altanprojekt:
Altanprojektet ligger stadig til horing hos Frederiksberg Kommune. Efter otte uger fik vi en
tilbagemelding fra kommunen, at der var beboere fra andelsforeningen, som har gjort indsi-
gelser, og da disse fsrste skal behandles, varer horingsfristen lengere end forst antaget.
Vi afventer fra kommunen og informerer selvfolgelig, s5 snart vi ved mere.

Stigestrenge:
For ca. 3-4 Ar siden gik den davarende bestyrelse i gang med at undersoge stigestrengene i

andelsforeningen, da der havde veret ror i b6de nr. 98 og nr. 100, som var sprunget og
havde forArsaget vandskade. Bestyrelsen fik en enterprise pi opgaven, hvilket gik ud pi, at
koldvands-stigestrengene skulle udskiftes i de to opgange. Bestyrelsen fik, efter flere ind-
hentede tilbud, dengang en pris pi 350.000 kr. inkl. moms pr. opgang. Pi davarende tids-
punkt valgte bestyrelsen at vente med projektet, da okonomien ikke var til det pi grund af et
igangverende dranprojekt samt et tag, der var blevet udskiftet.
Ved seneste generalforsamling i 2016 var der beboere i nr. 96, som klagede over, at de na-
sten ingen vand havde, ligesom der pi tidspunkter i lsbet af dagen slet intet vand var. Der
blev derfor nedsat et udvalg til at finde ud af, hvordan dette problem skulle loses. I forste
omgang valgte man at udskifte et par ror i hAb om, at det ville hjalpe. Det hjalp ikke. Derfor
valgte bestyrelsen at underssge, hvad det ville koste at fi skiftet samtlige koldvands-stige-
strenge samt tage kokkenfaldstammen. Her fik bestyrelsen et godt tilbud fra WS'eren Mi-
chael Franklin, som i forvejen kendte til ejendommen, da han tidligere har lavet en rakke
badeverelser. Hans tilbud lod pA 225.OOO kr., hvilket altsA er 125.000 kr. billigere end de
davarende tilbud hentet for nogle Ar tilbage. Ejendommens r6dgivningsingenior, Poul Duch,
har veret Michael Franklins udbudsmateriale igennem, og har godkendt det.
I prisen fra Michael Franklin 16 en udskiftning af samtlige koldvands-stigestrenge samt kok-
kenfaldstammen fra kalder til loft. Dette valgte bestyrelsen at igangsette - sarligt med den
begrundelse, at det naturligvis ikke er acceptabelt, at nogle beboer intet vand har.
Projektet blev derfor sat i gang, og det blev hurtigt tydeligt, hvorfor nogle beboere har haft
problemer med vandet samt aflsbet. Der blev konstateret:

. Tilstoppede ror, hvor der ingen lys var igennem tarcne

. Gennemtaring af rar pi etageadskillelsen

. Kskkenfaldstamme fuldstendig tilstoppet

. Kokkenfaldstammer, der er porose og er ved at 96 i stykker, da de bliver plllet ned

Det viser sig, at flere beboere i nr. 96 har oplevet problemer med vandet, som blandt andet
er:

. Nasten intet tryk pir det kolde vand
o Temperaturen under bad skifter fra kold til skoldhed
. Problemer i ikke at have koldt vand p6 visse tidspunkter

Pi baggrund af disse henvendelser samt de ovenstAende problemer med tarcne har besty-
relsen derfor valgt at undersoge, hvad det vil koste at f6 skiftet varmtvandsrsr, koldtvandsror
samt kokkenfaldstammer fra kalder til top i samtlige opgange. Bestyrelsen har fiet en pris
fra Michael Franklin, som lyder pA 260.000 kr. pr. opgang. Bestyrelsen anbefaler, at disse rsr
udskiftes i samtlige opgange inden for den narmeste fremtid.

Port til girden:
De, som bor tat pi porten ind til girden har helt sikkert bemarket det, og det samme har de
som anvender porten dagligt sikkert ogsi. Den larmer, nAr den smekker. lndtil videre er der
sat en ny l6s i, hvilket har gjort, at porten nu kan lukke. Med tiden hAber bestyrelsen at fd
udskiftet hele porten, men stigestreng- og faldstammeprojektet er pA nuvarende tidspunkt
prioriteret hojere.



Ad m i n istrationsfi rmaet

Havedag- og sommerfest:
Traditionen tro holder vi ogsA i 6r bide havedag og sommerfest. Havedagen er den 6. maj,
og bestyrelsen opfordrer alle til at komme ned og give hAnd med. Blot en times arbejde gor
en forskel.
Vi holder denne sommer ogsA en sommerfest, hvor der grilles. Mere information folger sna-
rest.

Generelt:
Endelig vil bestyrelsen gerne opfordre alle andelshavere til at lukke porten ordentligt og me-
get gerne holde oje med, hvem der kommer ind i girden fra gaden. Der er observeret flere
forskellige personer, som ikke bor iforeningen forsoge at komme ind i girden.
Bestyrelsen vil slutteligt gerne tak for et godt ir - vi gleder os til en forh6bentlig varm og
solrig sommer pi Holger Danskes Vej. '

Beretningen taget til efterretning.

Punkt 3 - forelaggelse af Arsregnskab til godkendelse

Administrator Hanne Strate gennemgik Arsregnskabet for 2016. Regnskabet udviste et over-
skud pi 176.565 kr. Den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1 .1 0.2012 var uandret pi
83 mil.
Egenkapitalen udgjorde 71.580.879 kr. Derfor kunne den maksimale andelsvardi, excl. hen-
sattelse pA i alt 983.357 kr., beregnes til 14.000,00 kr. pr. m'. Hensattelsen har til formil, at
hindre fald i andelsverdien ved storre arbejder, kursudsving eller lignende.

Regnskab og andelsverdi pi 14.000,00 kr. pr. m2 blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 4 - forelaggelse af budget til godkendelse

Hanne Strate gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2017.
Der er ikke indregnet yderligere stigninger i boligafgiften i forhold til den almindelige drift. Der
er afsat 400.000 kr. til almindelig reparation og vedligeholdelse. De ovrige ikke kendte ud-
gifter var reguleret med 5 % i forhold til sidste 6r. Der er budgetteret med et driftsresultat p6
568.800 kr. f ar afdrag pi prioritetsgelden.
Budgettet blev sat under afstemning og vedtaget.

Punkt 5 - forslag

a. Udskiftning af stigestrenge koldt og varmt vand og kokkenfaldstammer i 5 opgange, pris-
overslag 1.300.000 kr. inkl. moms -finansieres ved brug af bankbeholdning pA 900.000
kr. og optagelse af kassekredit p6 resten.

Bestyrelsen begrundede forslaget. I forbindelse med indhentning af tilbud p6 arbejdet har
Dorthe Bsdker sammen med Poul Duch-Hansen besigtiget en stor del af badevarelserne.
De er ikke helt ferdige med gennemgangen. Hver andelshaver f6r resultatet af besigtigelsen
for sin egen lejlighed. Der er nogle ulovlige badeverelser, som skal lovliggores.
Det blev sliet fast, at hvis et badeverelse er lavet efter galdende forskrifter og lovgivning og
ikke er andret siden og i ovrigt er vedligeholdt, er det stadig lovligt.
NAr der laves badevarelser og kokkener skal der vare adgang til rsrene. Det er andelsha-
vers ansvar, at der er adgang.
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Der blev opfordret til, at der udarbejdes en minivejledning til fremgangsmide ved renovering
af badeverelser.

Bestyrelsen blev opfordret til at indhente kontroltilbud pd udskiftningen. Bestyrelsen var af
den opfattelse, at det er en meget fordelagtig pris den har fiet i forhold til tidligere indhen-
tede priser.

Bestyrelsen fremkom med endringsforslag om at optage et kortfristet realkreditforeningslin
til en fast lav rente, idet det er en billigere finansieringsmAde end optagelse af en kassekre-
dit.

Forslaget om udskiftning af stigestrenge og faldstammer, med bemyndigelse til bestyrelsen i

samarbejde med administrator om at finde billigste finansiering til den resterende udgift, efter
brug af 900.000 kr. af bankbeholdningen til udskiftningen, blev sat til afstemning:
44 stemte for, 2 imod og 3 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget,

b. Udskiftning af stigestrenge koldt og varmt vand og kokkenfaldstammer i 2 opgange, i nr.

98 og 100 prisoverslag 520.000 kr. inkl. moms - finansieres ved brug af bankbeholdning
pi 900.000 kr. (bortfalder, hvis a) vedtages).

ldet punkt 5 a. blev vedtaget bortfaldt forslaget.

c. Sommerfest m/ helstegt pattegris
Generalforsamlingen fandt, at det var et glimrende forslag. Beboere, der onsker at vare med
til at arrangere sommerfest, kan melde sig til bestyrelsen.

d. Forslag fra Frank Nyholm om ny port.

Frank Nyholm havde indhentet og omdelt forslag om ny port med automatisk doribning og
dore med hardet glas, lnkl. montage var prisen inkl. moms 233.000 kr.
Forslaget blev diskuteret, der var enighed om, at det var tiltrengt med en ny port, men at det
var en for hoj pris. Set i lyset af vedtagelse af udskiftningen af rar og omkostningerne i den
forbindelse, trak Frank forslaget. Der blev nedsat et portudvalg, som vil arbejde videre pA at
finde en losning til en ny port. Udvalgets primus motor er Frank Nyholm.
Der blev henstillet til, at tage hensyn, nir man lukker porten.

Punkt 6 - valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Brian Lynge og Preben Lykke Jensen var pA valg. Sussi Utoft
stillede ogs6 op til bestyrelsen. Brian Lynge og Sussi Utoft blev valgt.
Josephine Opstrup Vedel og Sanne Larsen stillede op som suppleanter og blev valgt.

Bestyrelsen ser herefter siledes ud:

Dorthe Bodker
Brian Lynge
Martin Gunnar Thenning
Henrik Nielsen
Sussi Utoft
Josephine Opstrup Vedel
Sanne Larsen

Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant

Pi valg i 2018
P6 valg i 2019
PA valg i 2O1B
Pi valg i 2018
P6 valg i 2019
Pi valg i 2018
Pi valg i2018
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Valg af revisor. Foreningens nuverende revisor er giet pi pension. Bestyrelsen fik i samar-
bejde med administrator bemyndigelse til at finde en ny revisor.

Punkt 7 - eventuelt

Det blev foresliet, at der bliver opsat en hjertestarter i porten. Der var enighed om, at det var
en god ide.

Det blev ligeledes foresliet, at der indksbes en trakvogn til brug for transport af storskrald til
genbrugspladsen, da det ikke er alle, der har bil.

Doren til huset i pergolaen skal lukkes ordentligt. Der blev opfordret til oprydning i haven, der
ligger bl.a. en del legetoj.

Der mi ikke sti noget affald eller noget andet pi kokkentrapperne eller hovedtrapperne. Der
er krav fra Brandmyndighederne.

Der blev spurgt til belagningen i haven. Der er mange lose sten.

Punkteme pA dagsordenen var herefter udtsmt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Ksbenhavn den'lQ maj 2017,(.. /*-'ilU{




