D. 26. februar 2011

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AB Absalonsgade 28 m. ﬂ.

Den 15. februar 2011 kl. 17.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i AB
Absalonsgade 28 m. ﬂ., beliggende Absalonsgade 28, 28A og 28B, 1658 København
V.
Indkaldelsen til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens beboerlokale, var
udsendt til samtlige andelshavere d. 1. februar 2011.

Indkaldelsen havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af forslag 1, fremsat af bestyrelsen: Tilføjelse til foreningens
vedtægter § 3 vedr. pant i andelsbeviset.
3. Forelæggelse af forslag 2 A og B, fremsat af Peter Bendtsen og Camilla Jensen:
Sammenlægninger af lejligheder.
4. Forelæggelse af forslag 3, fremsat af bestyrelsen: Forbedring af ejendommens
internetforbindelse.
5. Forelæggelse af forslag 4, fremsat af arbejdsgruppe vedr. fælleslokalet: Bevillig af
midler til lydisolering af fælleslokalet.
6. Eventuelt.

Vedr. dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsesformand Thomas Jakobsen bød velkommen. Andelshaver Kristine Jensen
blev foreslået som dirigent og andelshaver Camilla Jensen blev foreslået som
referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og
beslutningsdygtig.

Vedr. dagsordenens punkt 2.
Bestyrelsesformand Thomas Jakobsen præsenterede kort forslag 1 vedr. pant i
andelsbeviset, og det blev uden videre debat sat til afstemning. 12 stemte for
forslaget, 2 stemte blankt. Forslaget er vedtaget.
Vedr. dagsordenens punkt 3.
Peter Bendtsen og Camilla Jensen præsenterede forslag 2a og 2b. Der var nogen
debat om forslagene. En andelshaver mente at det skulle præciseres i forslaget, at en
sammenlagt andel maksimalt må have et areal på 150 m2. En andelshaver mente at
det skulle præciseres i forslagsteksten, hvor lang tid der maksimalt må gå fra en
andel overtages med henblik på sammenlægning til sammenlægningen er
gennemført. En andelshaver ønskede at det blev skrevet eksplicit i teksten, at det
kun er muligt at sammenlægge andele i baghuset. Der blev desuden stillet et
ændringsforslag til forslag 2a, hvormed det kun ville være muligt at sammenlægge
andele beliggende i samme opgang.
Forslag 2b blev sat til afstemning: 7 stemte for, 5 stemte imod, 2 stemte blankt.
Forslaget er ikke vedtaget. (Da forslaget medfører en ændring af gældende
vedtægter fordrer vedtagelse, at ¾ af de fremmødte andelshavere stemmer for.)
Forslag 2a blev sat til afstemning. 8 stemte for, 4 imod, 2 stemte blankt. Forslaget er
ikke vedtaget. (Da forslaget medfører en ændring af gældende vedtægter fordrer
vedtagelse, at ¾ af de fremmødte andelshavere stemmer for.)
Forslag 2a, med den ændring at det kun ville være muligt at sammenlægge andele
beliggende i samme opgang, blev sat til afstemning. 9 stemte for, 5 stemte imod, 1
stemte blankt. Forslaget er ikke vedtaget. (Da forslaget medfører en ændring af
gældende vedtægter fordrer vedtagelse, at ¾ af de fremmødte andelshavere
stemmer for.)
Vedr. dagsordenens punkt 4.
Forslag 3 blev præsenteret af Michael Grusgaard. Der var en kort debat med positive
tilkendegivelser fra de fremmødte. Bestyrelsen blev bedt om at udsende skriftlig
information til andelshaverne om overgangen til ny Internetforbindelse inden skiftet
gennemføres. Forslaget blev sat til afstemning. 13 stemte for, 1 stemte imod, 1
stemte blankt. Forslaget er vedtaget.
Vedr. dagsordenens punkt 5.
Forslag 4 blev præsenteret af Michael Grusgaard og Camilla Jensen. De oplyste, at
man efter forslagets udarbejdelse havde fundet ud af, at der allerede i forbindelse
med byfornyelsen i 1996 blev opsat et nedstroppet loft med 100 mm mineraluld og
gipsplader som lydisolering i fælleslokalet. Arbejdsgruppen har kontaktet den
arkitekt

der var ansvarlig for renoveringen i forbindelse med byfornyelsen, og han vil
besigtige det eksisterende loft og foreslå eventuelle forbedringer. Der var en del
debat om forslaget. Flere anførte, at hverken bestyrelsen eller andre havde haft
mulighed for selv at høre og vurdere problemets omfang i lejligheden 28, 1. tv. Der
blev efterspurgt objektive målinger af støjniveauet. Der blev spurgt til om forslaget
kunne gennemføres inden for foreningens nuværende budget, og det blev oplyst af
bestyrelsen, at det kunne det formentligt, hvis ikke større uforudsete udgifter
dukkede op i resten af budgetåret. Der blev udtrykt tvivl om anvendelse af 100.000
kr. ville afhjælpe problemet i væsentlig grad. Der blev fremsat ændringsforslag om
dels at begrænse projektets budgetramme til 20.000 kr., og dels at speciﬁcere i
forslaget, at arbejde kun udføres, hvis bestyrelsen vurderer at det er
hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet.
Det oprindelige forslag blev sat til afstemning. 9 stemte imod, 2 stemte for, 3 stemte
blankt. Forslaget er ikke vedtaget.
Ændringsforslaget blev sat til afstemning. 2 stemte imod, 11 stemte for, 2 stemte
blankt. Forslaget er vedtaget.

Vedr. dagsordenens punkt 6.
Ingen havde bemærkninger til eventuelt.
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