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Tilstede: 39 Andelshavere, 3 Fuldmagter

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretn ing

3.

Forelaggelse af irsregnskab og budget til godkendelse, evt. beslutning om
endring af boligafgift.

4.

Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. lineomlegning

5.

Indkomne forslag

a.
b.

Forslag vedr. andelskronen stiger til 42,5 (Kim Laursen)

c.

Forslag om endring af husorden og girdregler (bestyrersen)

Forslag vedr. opsetning af gitterbure i kardrene (bestyrelsen)

d.

6.

Forslag om endring af stsrrelse af altaner (Thomas Laursen)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i det omfang de afgAr.
Se vedhaftede info brev

7.

Eventuelt

a. Tilstandsrapport
b. Bestyrelsesreferater
c. Administrator

1. Valg af dirigent oq referent
Foreningens administrator, advokat Bonnie MUrsch blev valgt som dirigent.
Christine Wolfhagen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig,
idet der var tilstedeverende 3g andelshavere + 3 furdmagter.

2. Bestvrelsens beretning
Beretningen var udsendt pA forh6nd.
Den skriftlige udsendte beretning bliver taget til efterretning og der er ingen kommentarer.
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3. Arsreqnskab oq budget
Regnskab og budget var udsendt p6 forh6nd. Driftsregnskab og budget gennemg6s.
Der er ingen antegnelser af 6rsregnskab fra revisor.
Der stilles folgende kommentarer til Arsregnskabet:

.
.

.

Vedligeholdelsen vil blive mere udspecificeret. (Laes bitag fra Bonnie)
Man kan ikke umiddelbart eller direkte lese ud fra regnskabet, at okonomien er fin,
og at der er taget hojde for udgifter ved l6neomlegning - dette vil derfor fremgA i
det vedlagte bilag.
ProjektlAnet indgAr ikke i dette driftsregnskab, da det er optaget efter
regnskabsirets afslutning og derfor fremtrader de afholdte projektudgifter nred et
stort underskud til folge i det indeverende regnskabsAr.

Der stilles sporgsm6l til folgende poster.
a. Kontorhold
b. Hvorfor er bestyrelseshonoraret steget
c. Hvad er opskrivningshonoraret?
Bestyrelsens svar p6 sporgsmAl fra GF:
a. Der er indksbt to nye printere og en telefon til bestyrelses-administrationen, hvilket
beskriver forskellen pd de ca. 12.000 kr.
b. Dette kan bestyrelsen ikke umiddelbart svare pA - men vil undersoge det naermere.
(Tilfaielse: Den nuverende melding fra administrator er, at bestyrelseshonoraret
ikke er steget, og forskellen md derfor ses so/n en konteringsfejt iforbindetse med
revisors opdeling af bestyrelseslan og ovrige lanninger . Dette vit btive undersagt
nermere og vil fremgd pd nestkommende offentlige bestyrelsesreferat)
c. Opskrivningen er den mervardi der er skabt i ejendommen, siden anskaffelsen.
riftsreg n skabet b lev god ke n dt.
For at gare regnskabet ferdiggodkendt, bliver der stemt om de forslag der er omkring
andelskronen (se nedenfor under indkomne forslag, A for af se afsfe mningen). Der
stemmes for en stigning pd andelskronen til 42,5.
D

Likviditetsbudget: Her indgdr ikke ydelsen pd det nye ldn, der optages i forbindelse med
vinduesprojektet. Der vil dog vere finansieret.
Bonnie kommer med et bilag til referatet der forklarer finansieringen/tdneoptaget tit
v i n d u e sp
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4. Bemvndigelse til bestvrelsen vedr. lirneomlagninq
Bestyrelsen fik den onskede bemyndigelse, til evt. hensigtsmessig 16neomlegning.
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5. Indkomne forslaq

41.' Forslaq vedr. andelskronen stiger.
Forst stemmer vi for/imod en stigning af andelskronen.
Her kommer forskellige argumenter op, bl.a. omkring valuarvurderingernes stabilitelt,
omsetning af lejligheder ved salg (bl.a. stuelejligheder), at folge markedsverdien og
social vardisetning af andelsforeningen (forskellighed i andelshavere).
Der har veret sporgsm6l til om vinduesprojektet har indg€ret i valuarvurderingen" Eonnie
fortaller at man normal ser vinduesrenovering som forbedringen og den derfor bar vere
en del af valuarvurderingen.
Der stemmes om en stigning af andelskronen.
Siledes vedtaget med 22 andelshavere + fuldmagter stemmer
+ 1 fuldmagter stemme imod og 1 blankt.

for,

18 andels;havere

Da der sfemmes for forslag A1, sfemmes der om forstag A2.

A2: Forslag om andelskronen skal stige til42,5 eller ej
42,5:28 stemmer for
45:13 stemmer for
1 stemmer blank
Siledes vedtages en andelskrone pA 42,5.

B: Forslag vedr. opsetninq af gitterbure i kaldrene (bestvrelsen)
Der blev stillet forslag om nye skillevegge i kalderrummende. Det var oppe pA sidste 6rs
GF og her var der tilslutning til at bestyrelsen gik videre med at indhente tilbud. Folgende
tilbud er kommet ind
Bl (nye skillevegge). Tilbud pA 280.000 kr. m. moms.
82 (renovering af murverk). Tilbud derudover pa 448.000 kr. m. moms.
Vi taler om at dette kan vere en belsbsgr@nse som bestyrelsen arbejder ud fra.
Der fremgdrr ikke noget i tilstandsrapporten omkring kelderrummende. Forslag 2 omkring
reparation af murverk skulle derfor mest vare af synsmessige irsager"
En enkelt andelshaver stiller ogs6 til forslag at vi udvider belobsgrensen til bestyrelsen pA
en 1.000.000 kr., si der er evt. muligheder for at lave flere forbedringer, fx med isolering
op til stuelejlighederne.
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81: Forslag om nedrivning af gamle treketderuegge og opsetning af nye. Titbud pd
280.000 kr. m. momg
Sif edes vedtaget med 32 andelshavere + fuldmagter stemme r !or, T andelshavere
+ fuldmagter stemme imod, 3 stemmer blankt

82: (stemmes kun om hvis der erflertal for 81) Skat der repareres evt. murskader og
hvidtes samtidig. Et tilbud derudover pd 448.000 kr. m. moms.

Siledes vedtaget med 35 andelshavere + fuldmagter stemmer for, 4 fuldmagter
stemme imod, 3 stemmer blankt.

c: Forslag om endring af husorden og girdregrer (bestyrelsen)
Der blev stillet forslag til endring af husorden og g6rdregler. Den nye husorden
gennemgAs.
Kommentarer til husordenen.
. Bestyrelsen har haft en tanke om at der i mindre grad var faste regler i husordenen
og det istedet, i hojere grad skulle vare anvisninger.
. SporgsmAl iforhold til brandmyndighederne og grill iforhold til altanerne. Her
tenker bestyrelsen at brandmyndighederne frar6der Aben ild og her tankes at
gasgrillen ikke er dette.
. Sporgsm6l til at der i husordenen stadig fremgir at man ikke mA spille musik pA
altanerne, men at det er blevet slette at man ikke md spille musik i girden. Og i det
hele taget at der er flere restriktioner pA altanerne end andre ting.
. Der tales ogs6 om der bar vare flere regler om fx stoj i gdrden eller pA altaner.
. Under punktet stoj. her kan ogs6 indgA brug af vaskemaskinerltarretumbler om
natten. Her bar ogsa sta noget serlig omkring rardagrsandag sto1.
. Under punktet fester og musik: andelshaver har gnske om regler for at vinduer og
dsre mod gArden skal vere lukket ved fest.
. Under punktet fellesarealer/altan: andelshaver har snske om specificering af
hensynstagen ved forsamlingerne/middage af mennesker senere pA aftenen.
. Der tales om at husordenen kan arbejdes videre pd indtil neste GF, hvor nye
forslag evt. indg\r.
Der stemmes om den forsldede (udsendte) husorden:
Siledes vedtaget med 31 andetshavere + fuldmagter stemmer for, 5 stemme imod
og 5 stemmer blankt. (1 stemme mangler)
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D: Forslag om andring af storrelse af artaner (Thomas Laursen)
Der blev stillet et forslag om mulighed for opsettelse en anden storrelse altaner, for de
lejligheder der pA nuverende tidspunkt ikke kan fA altaner. Der bliver specificeret, at dette
kun kan v@re lejligheder i Udbygade 7, th.
Thomas, der har stillet forslaget, vil ogsA vere klar til at gare altanen mindre dyb, s;A den i
stedet kun er 1000 mm. Dette stemmes der dog ikke om, da der er uenighed blandt de
fremmsdte andelshavere, og det ikke er stillet som forslag.
Der stemmes om at andelshaverne i Udbygade 7 th, kan fA en anden storrelse altan
(samme dybde p6 1500 mm, men mindre bred ca. 1800 mm.), under forudsetning af, at
det godkendes af brand/myndighederne.
Siledes vedtaget med 28 andelshaver + fuldmagter stemmer for, S andelsha'yere
stemmer imod. 6 Andelshavere + fuldmagt stemmer blank.
7. Valq af bestvrelse oq suppleanter
Claus Nielsen - ikke pA valg.(formand)
Sanne Robertsen - genopstiller
Christine Wolfhagen - pA valg
Anne Allan - p6 valg (vil gerne stille op som suppleant)
Niclas Milvertz - ikke pA valg
Suppleanter:
Nikolaj Larsen - genopstiller ikke
Kim Laursen - genopstiller
Sigurd Larsen - genopstiller (til bestyrelsen)

Alle stemmes ind, med en mindre rokade mellem Anne Allan og Sigurd Larsen, sorn bytter
pladser som bestyrelsesmedlem og suppleant. Det vil sige, at Sigurd bliver valgt som
bestyrelsesmedlem, og Anne Allan bliver suppleant.
9. Eventuelt

o

Tilstandsrapport: Der sporges ind til hvordan bestyrelsen vil tage hajdefor og
arbejde med tilstandsrapporten. Her forteller bestyrelsen, at man har fAet
udarbejdet en tiArig vedligeholdelsesplan af Peter Jahn og Partners.

o

Bestyrelsesreferater: En andelshaver anmoder om, at de offentlige
bestyrelsesreferater kommer pA hjemmesiden. Dette vil bestyrelsen arbejde pA. p6
nuverende tidspunkt kan det seneste referat leses i glasmonteren i porten.
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Administrator: Et medlem af Bestyrelsen forteller, at man er p6 udkig efter ny
administrator og det vil komme op pa en ekstraordiner Generalforsamling. Dette
bliver gjort i samarbejde med den nuverende administrator Bonnie MUrsch.
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Side 6 af 6

NOTAT TIL REGNSKAB 2Ot4/1"5 _ BUDGET 201,5/1.6 FOR A/B UDBYGARD
(Bilag

til referat fra generalforsamling 5. oktober 2015)

Til aflesning af regnskab og budget blev gennemgangen suppleret med f6lgende forklaring:
Foreningens vinduesprojekt mv. er finansieret med 15n 12 mio. optaget efter regnskabs6rets afslutning.
Dvs. bel@bet kr.5.253.224Vinduesprojekt udgiftsfort iresnskab (side 8) kan udtages.

Overf0rt resultat -4.325.326 kan derfor noteres som et overskud pi + 927.898 som resultat ex. proiekt
(sidste 6r 963.682)

Likviditetsoversist pr. 30.6.2015 (side 22) udviser - 2.394.3I1,, heraf skyldigt ad vinduesprojekt 2.6gg.259,
der kan udg5, dvs. i stedet + 293.948 (incl. kassekredit 50o.0oo) (sidste 5r 1.860.g79)

Budset 201'5/16 (side 26) indeholder alene renter og afdrag p5 daverende
425.000 afdrag, i alt = 1.135.000.

16n

med i alt

71O.OOO

renter og

L6neydelserne med det nye projektlSn vil udgore i alt 1.g39.g16.

Omvendt kan

-

Konsekvens:

Arets

610.987 korrigeret for belastningen fra likviditetsoversigten blive endret.

indtegter

5

Udgifter stedet for 1.135.0002208.324 + 425.OOO =3.760.000
Udgifter i alt med renter og afdrag med 1.g39.g16

4.464.91,6

resultat

Fra likviditetsoversigten frag6r
I stedet

.543.324

1.O7g.5Og

si

ikke -2.394.3rL, da

-

til

Tildisposition indk. Trek pi kassekredit

2.6gg.259 udg6r og bliver

+
(500.000)

293.94g

1372.456

(sidste Ar 3.a88.4621

Der er s6ledes som planlagt Okonomi til den normale drift med 16neafdrag og plads
p6 projektl6n, uden at der bringes ubalance.

6.1.0.2OI5/brm

til betaling af liineydelse

