J.nr. 222-19

A/B WILLEMOESGADE 20-24
GENERALFORSAMLINGSREFERAT
Dato

Tirsdag d. 28. maj 2019, kl. 18.00

Sted/Adresse

Ringstedgade 4A, kælderen, 2100 København Ø

Til stede

18 andelshavere, heraf 2 med fuldmagt

Endvidere deltog

Advokat Bonnie Mürsch

Endvidere deltog

Administrator Rosemarie Stensbirk, ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S

1

Valg af dirigent og referent

2

Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3

Forelæggelse af årsrapport 01.03.2018/28.02.2019 og evt. revisionsberetning
samt godkendelse af årsrapporten

4

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt.
ændring af boligafgiften.
- Budgettet 01.03.2019/28.02.2020 indeholder uændret boligafgift

5

Forslag
5.1

Indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges bestyrelsen til at foretage
omprioritering af foreningens realkreditlån samt omlægning af eventuel
kassekredit/banklån til lavere forrentet realkreditlån

5.2

Bestyrelsen foreslår, at foreningen indmelder sig i Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation (ABF). Det årlige kontingent vil udgøre ca. 6.500 kr.

5.3

Ændring af reglerne om deltagelse til arbejdsweekender: Bor der kun én person i
lejligheden, kræves der kun deltagelse ved én arbejdsdag pr. år. (De nuværende
regler kræver deltagelse ved to arbejdsdage pr. år).
- Forslaget er stillet af Britt Hansson Rannje, 20 3tv

5.4

Foreningen skal igangsætte et projekt hvor man undersøger hvordan tobaksrøgen
kan bevæge sig fra en lejlighed til en anden, og på baggrund heraf få et overslag
over hvad det vil koste at etablere røgspærre, og på hvilken måde en sådan kan
etableres.
- Forslaget af stillet af Martin Stald og Lene Munk, 22 1tv

5.5

Forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslår en række ændringer til vedtægterne vedrørende:

5.5.1

Ansvar for vedligeholdelse af bærende konstruktioner

5.5.2

Inddragelse af foreningens rådgiver ifm. renovereringer af køkken, bad og
bærende konstruktioner – herunder arbejde i etageadskillelse

5.5.3

Processen for salg af andele – ”Erhververen” ændres til ”Køberen” i § 15.1

5.5.4

Processen for salg af andele – Tilføjelse til § 15.5

5.5.6

Processen for salg af andele – Tilføjelse til § 15.6
Valg

6

7

6.1

Valg af bestyrelse og suppleanter

6.2

Valg af administrator

6.3

Valg af revisor
Eventuelt
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Dagsorden:

1

Valg af dirigent og referent

Dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Bonnie Mürsch (herefter BRM)
som dirigent. BRM blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Lovligt indvarslet

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Ingen fra
generalforsamlingen havde på opfordring indvendinger mod
generalforsamlingens lovlighed.

Beslutningsdygtig

Dirigenten konstaterede, at ud af foreningens 32 medlemmer
var 18 repræsenterede, heraf 2 ved fuldmagt. På den
baggrund konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var
lovlig og beslutningsdygtig, dog ikke til endelig vedtagelese af
punkt 5.5.1, 5.5.2 og 5.5.3, da disse kræver 2/3 fremmødte.

Referent

Administrator Rosemarie Stensbirk (herefter RMS) blev tillige
valgt som referent. Referenten præciserede, at referatet ville
blive udarbejdet som et beslutningsreferat med en gengivelse
af aftenens beslutninger, og således at referatet ikke vil
indeholde udførligt referat af aftenens diskussioner.

RMS valgtes
som referent.

2

Bestyrelsens beretning

Beretningen
blev taget til
efterretning.

3

Forelæggelse
og
godkendelse
01.03.2018/28.02.2019.

af

Regnskab

BRM gennemgik hovedposterne i årsregnskabet.

Indtægter

De samlede indtægter udgjorde kr. 1.656.507. Heraf kr.
1.612.634 i boligafgift.

Omkostninger

Der var afholdt driftsomkostninger
finansielle omkostninger på 277.162.

Årest resultat

Efter afskrivninger og finansielle omkostninger/renter blev
årets resultat et driftsoverskud på kr. 532.977. heraf er betalt
kr. 328.369 til afdrag, således at nettoresultatet udgør kr.
204.608

Andelsværdi

Andelsværdien blev enstemmigt vedtaget til

på

kr.

årsrapport

846.368

Regnskabet blev
enstemmigt
godkendt.

og

kr. 360,00

Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
4

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til
godkendelse og beslutning om evt. ændring af
boligafgiften.

Budgettet blev
enstemmigt
vedtaget.

BRM forelagde drifts- og likviditetsbudgettet, som
indeholder uændret boligafgift.
Bestyrelsen tilføjede, at der siden budgettet er lavet, er varslet
en stigning i præmien på bygningsforsikringen pr. 01.07.2019
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Bestyrelsesmedlem
Bo
Nissen
Knudsen
gennemgik
bestyrelsens beretning.
Beretningen vedhæftes i skriftlig form til referatet.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

BRM valgtes
som dirigent.

fra kr. 34.000 til kr. 52.000, samt en stigning af selvrisikoen.
Stigningen skyldes, at foreningen har haft mange
forsikringsskader de seneste år.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
5
5.1

Forslag

Beslutning

Indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges
bestyrelsen til at foretage omprioritering af foreningens
realkreditlån
samt
omlægning
af
eventuel
kassekredit/banklån til lavere forrentet realkreditlån

Forslaget blev
enstemmigt
vedtaget.

Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Vedtagelse

5.2

Bestyrelsen foreslår, at foreningen indmelder sig i
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).
Det årlige kontingent vil udgøre ca. 6.500 kr.

Forslaget blev
enstemmigt
vedtaget.

Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Vedtagelse
Forslaget vedtages ved simpelt flertal jf. vedtægternes § 25.1
5.3

Ændring
af
reglerne
om
deltagelse
til
arbejdsweekender: Bor der kun én person i lejligheden,
kræves der kun deltagelse ved én arbejdsdag pr. år. (De
nuværende regler kræver deltagelse ved to arbejdsdage
pr. år).
- Forslaget er stillet af Britt Hansson Rannje, 20, 3. tv.

Forslaget blev
ikke vedtaget,
da der ikke var
flertal herfor.

Spørgsmål og kommentarer
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at formålene ved
arbejdsdagene bl.a. er at lære hinanden og huset at kende,
samt at der er en besparelse på vedligeholdelsesudgifterne for
foreningen, når andelshaverne selv er med til at vedligeholde
ejendommen.
Vedtagelse
Forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal jf. vedtægternes
§ 25.1
5.4

Foreningen skal igangsætte et projekt hvor man
undersøger hvordan tobaksrøgen kan bevæge sig fra en
lejlighed til en anden, og på baggrund heraf få et
overslag over hvad det vil koste at etablere røgspærre,
og på hvilken måde en sådan kan etableres.
- Forslaget af stillet af Martin Stald og Lene Munk, 22, 1.
tv.
Martin og Lene tilføjede, at de selv har fået lagt acrylfuger
langs gulve og paneler for at begrænse røglugt, hvilket har

Der blev ikke
stemt om
forslaget, men
konkluderet, at
bestyrelsen kan
gå videre med
undersøgelser,
hvis det findes
aktuelt.
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Forslaget vedtages ved simpelt flertal jf. vedtægternes § 25.1

været effektivt.
Spørgsmål og kommentarer
Bestyrelsen opfordrede til, at andelshavere gjorde dem
opmærksomme på, hvis de oplever problemer med røglugt.
Vedtagelse
Forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal jf. vedtægternes
§ 25.1
5.5

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer.

5.5.1

Ansvar for vedligeholdelse af bærende konstruktioner
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 9.1 ændres fra:
En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse
inde
i
boligen,
bortset
fra
vedligeholdelse
af
centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og
bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og
udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt
omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af
bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning
af
gulve
og
køkkenborde.
En
andelshavers
vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes
slid og ælde. En andelshaver er endvidere forpligtet til at
vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til
boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom
pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lignende.
Vedligeholdelsespligten
omfatter
dog
kun
indvendige
overflader.

Forslaget blev
endeligt
vedtaget med
17 stemmer for,
1 stemme imod.

til:
En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse
inde
i
boligen,
bortset
fra
vedligeholdelse
af
centralvarmeanlæg, fælles forsynings- og afløbsledninger og
bærende konstruktioner og bortset fra udskiftning af hovedog bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers
vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige
udskiftninger af bygningsdele og tilbehør inde i boligen, såsom
f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers
vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes
slid og ælde. En andelshaver er endvidere forpligtet til at
vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til
boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom
pulterrum, kælderrum, altaner, terrasser, have og lignende.
Vedligeholdelsespligten
omfatter
dog
kun
indvendige
overflader. For andelshavernes altaner/terrassser er vedtaget
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Vedtagelse jf. vedtægternes § 25.2
NB: Ved vedtægtsændringer skal min. halvdelen af
andelshaverne være repræsenteret (evt. via fuldmagt),
og mindst 2/3 af dem skal stemme for forslaget.

særregler.
Begrundelse for forslaget
I forbindelse med udbedringen af en svampe- og rådskade i 22
4tv opstod der tvivl om hvorvidt de bærende bjælker hører
under foreningens eller beboernes ansvarsområde. I
bestyrelsens øjne er det rimeligste – og mest praktiske – at
alle bærende konstruktioner hører under foreningen, og det
ønskes at få gjort klarere i vedtægterne.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Inddragelse af foreningens rådgiver ifm. renovereringer
af køkken, bad og bærende konstruktioner – herunder
arbejde i etageadskillelse
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10.3 ændres fra:
Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i
overensstemmelse
med
kravene
i
byggelovgivningen,
lokalplaner og andre offentlige forskrifter.
5.5.2.A

Vedtægternes § 10.3 foreslås ændret til:
Forslag A
Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i
overensstemmelse
med
kravene
i
byggelovgivningen,
lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Ved forandringer af
køkken, bad og bærende konstruktioner skal beboerne
inddrage foreningens rådgiver.

Forslag A
bortfaldt, da der
var 0 stemmer
for.

Begrundelse for forslag A
Der har desværre været eksempler på at renoveringer af især
køkken og bad er blevet udført stærkt uheldigt – uanset om
der har været tale om eget arbejde, eller om der er blevet
anvendt autoriserede håndværkere. Det har haft alvorlige
konsekvenser i form af ikke mindst vand-, råd- og
svampeskader som også er gået ud over naboerne, og
skaderne har ikke altid været umiddelbart synlige ved
vurderinger ifm. salg. En del af bestyrelsen ønsker derfor at
der indføres en ekstra sikring på foreningens vegne ved de
særligt kritiske renoveringer.
5.5.2.b

Forslag B
Vedtægternes § 10.3 foreslås alternativt ændret til:
Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i
overensstemmelse
med
kravene
i
byggelovgivningen,
lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Ved forandringer af
køkken, bad og bærende konstruktioner kan bestyrelsen
kræve, at beboerne inddrager foreningens rådgiver.

Forslag B blev
endeligt
vedtaget med
2/3 flertal.
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5.5.2

Begrundelse for forslag 2b
Som begrundelsen for 2a – blot med den modifikation at
bestyrelsen har mulighed for at se bort fra forandringer af
bagatelagtig karakter som ikke kan tænkes at have
konsekvenser for huset som helhed.
Spørgsmål og kommentarer
Efter drøftelse af alternativerne blev forslag B vedtaget.
Det præciseres, at rådgivningen skal ske for andelshaverens
regning.
Processen for salg af andele
Bestyrelsen foreslår, at der ”erhververen” ændres til ”køberen”
i vedtægternes §15.1.

Forslaget blev
enstemmigt
endeligt
vedtaget.

Begrundelse for forslaget
Ændringen er en banal konsekvensrettelse, da vedtægterne
alle andre steder skriver ”køberen”. Vi har blot glemt
konsekvensrettelsen ved seneste vedtægtsrevision.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
5.5.4

Processen for salg af andele
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 15.5 ændres fra:
Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende
andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed
for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af
varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med køberens
samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen
endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb
til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler
konstateret ved overtagelsen.

Forslaget blev
endeligt
vedtaget med
14 stemmer for,
3 stemmer imod
og 1 stemme
hverken for eller
imod.

til:
Bestyrelsen er ved afregning over for den fraflyttende
andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed
for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af
varmeudgifter og lignende. Foreningen er endvidere berettiget
til at tilbageholde et beløb svarende til 10% af salgssummen
til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler
konstateret ved overtagelsen, herunder mangler konstateret
af vurderingsmand og ved el- og vvs-tjek, jf. § 14.5
Begrundelse for forslaget
I den eksisterende paragraf findes en betingelse om der kun
kan
tilbageholdes
penge
hvis
der
afregnes
inden
overtagelsesdagen. Bestyrelsen kan ikke se at den betingelse
tjener noget rimeligt formål, så den foreslås fjernet. Til
gengæld foreslår bestyrelsen at sætte en standard for hvor
meget der kan holdes tilbage, så det ikke er bestyrelsen der
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5.5.3

skal skønne, og at det bliver klarere hvad der kan være
begrundelsen for at holde penge tilbage.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Processen for salg af andele
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 15.6 ændres fra:
Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal
denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere
eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller
ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i
forbindelse med boligen. Køberen kan kun komme med
mangelindsigelser
i
op
til
og
med
8
dage
fra
overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte
mangler. Foreningen skal gøre køberens og foreningens
eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter
overtagelsesdagen. Såfremt køberen forlanger prisnedslag for
sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes
rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til
sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom
eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Forslaget blev
endeligt
vedtaget med
13 stemmer for,
1 stemme imod
og 4 stemmer
hverken for eller
imod.

til:
Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen skal
denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere
eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller
ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i
forbindelse med boligen. Køberen kan kun komme med
mangelindsigelser i op til og med 6 hverdage fra
overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte
mangler. Foreningen skal gøre køberens og foreningens
eventuelle krav gældende overfor sælger senest 10 hverdage
efter overtagelsesdagen. Bestyrelsen kan, hvis kravet skønnes
rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til
sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom
eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.
Gør køber senere end 6 hverdage fra overtagelsesdagen
indsigelser vedrørende skjulte mangler inde i boligen (jf. §9),
regnes det som et mellemværende mellem køber og sælger,
mens foreningen ikke har ansvar for udbedring.
Begrundelse for forslag 5
Generelt ønsker bestyrelsen at ”dage” rettes til ”hverdage”, da
der særligt ved forårets mange helligdage kan opstå uheldige
situationer hvor en køber f.eks. ikke kan nå at få fagfolk til at
vurdere et behov for udbedringer eller give tilbud på dem.
Endvidere ønsker bestyrelsen at forenkle en unødvendigt
kompliceret formulering i paragraffen og at gøre det klart
hvordan ansvarsfordelingen er ifm. skjulte mangler – hvilket
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5.5.5

ikke fremgår af de eksisterende vedtægter.
Spørgsmål og kommentarer
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
6

Valg
6.1

Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlem

Jesper Salling

Bestyrelsesmedlem

Simon Christensen

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nyland

Suppleant

Andrea Fehlauer

Suppleant

Christian Nielsen

Bestyrelsen består herefter af:
Bestyrelsesmedlem

Jesper Salling

På valg i 2021

Bestyrelsesmedlem

Simon Christensen

På valg i 2021

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nyland

På valg i 2021

Bestyrelsesmedlem

Ieuan Cohn Jones

På valg i 2020

Bestyrelsesmedlem

Bo Nissen Knudsen

På valg i 2020

Suppleant

Andrea Fehlauer

På valg i 2020

Suppleant

Christian Nielsen

På valg i 2020

Valg af administrator

Bestyrelsen blev
bemyndiget til
at skifte
administrator.

6.2

Bestyrelsen indstiller at foreningen opsiger aftalen med AdlexMürsch. Opsigelsesperioden er 6 måneder. Bestyrelsen
foreslår at generalforsamlingen giver en fuldmagt til den
nyvalgte bestyrelse til at kunne vælge en ny administrator.
Der blev udtrykt tak til Bonnie Mürsch for mange års godt
samarbejde.
6.3

Valg af revisor

Revision 2100
blev genvalgt.

Revision 2100 indstilles til genvalg.
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Til bestyrelsen valgtes:

7

Eventuelt

Herefter takkede BRM for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.00

I henhold til vedtægternes § 26.2 skal dette referat underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
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Referatet underskrives digitalt.
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Bo Nissen Knudsen

Ieuan Dafydd Hugh Cohn Jones

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Willemoesgade 20-24
Serienummer: PID:9208-2002-2-589042850850
IP: 188.120.xxx.xxx
2019-06-27 07:31:16Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Willemoesgade 20-24
Serienummer: PID:9208-2002-2-361321103960
IP: 217.63.xxx.xxx
2019-06-27 07:44:14Z

Bonnie Reinhardt Mürsch

Jesper Krögerström Salling

Dirigent
Serienummer: PID:9208-2002-2-645097255632
IP: 178.209.xxx.xxx
2019-06-27 08:20:08Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Willemoesgade 20-24
Serienummer: PID:9208-2002-2-593805627642
IP: 212.27.xxx.xxx
2019-06-27 14:28:14Z

Kirsten Julsgaard Nyland

Simon Neiman Christensen

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Willemoesgade 20-24
Serienummer: PID:9208-2002-2-952714488506
IP: 93.161.xxx.xxx
2019-06-28 08:48:17Z

Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Willemoesgade 20-24
Serienummer: PID:9208-2002-2-327162679568
IP: 152.115.xxx.xxx
2019-06-28 11:56:57Z
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