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Sven Westergaards  
Ejendomsadministration A/S  
St. Kongensgade 24 B 
1264 København K 
 
Ejd. nr. 841  
30. oktober 2012 
 
 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
 A/B Absalonsgade 28 m.fl. 
 

År 2012 tirsdag den 30. oktober, kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B 
Absalonsgade 28 m.fl., beliggende Absalonsgade 28, 28 A og B, 1658 København V. 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens beboerlokale Absalonsgade 
28, st. th., 1658 København V, var udsendt til samtlige andelshavere ved brev af  15. oktober 
2012 fra administrators kontor. 
 
Indkaldelsen havde følgende dagsorden: 
 
1.  Valg af dirigent og referent. 
2.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt forslag til værdiansættelse 

til godkendelse. 
4.  Forelæggelse af budget for det kommende år samt eventuel ændring af 

boligafgiften. 
5.  Forslag. 

1. Renovering af vinduer i baghus (og forhus?), da de er meget utætte. 
2. Gennemgang af udsugningsanlæg. Den konstante udsugning kan 

være skyld i stort varmetab og elforbrug.  
3. Opsætning af lyssensorer i trappeopgang for at spare strøm.  
4. Ændring/tillægspunkt af andelsboligforeningens vedtægt om 

sammenlægning § 13.2 (Mads og Mie, Absalongade 28A, st. th.)
    

6.  Valg af formand for så vidt denne afgår. 
7.   Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.  
8.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
9.  Valg af ekstern revisor. 
10.  Valg af administrator. 
11.  Eventuelt. 
 
 
Vedr. dagsordenens punkt 1.  
 
Bestyrelsesformanden Peter Bendtsen bød velkommen og foreslog advokat Kim Hansen fra 
Sven Westergaards Ejendomsadministration som dirigent og referent. En enstemmig 
generalforsamling tilsluttede sig forslaget.  
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i 
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henhold til vedtægterne, idet den var indkaldt ved skrivelse af 15. oktober 2012. Varslet er 
ifølge vedtægterne 14 dage. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20 % af de i alt 24 
andelshavere være tilstede, d.v.s. 5. Der var mødt 8 andelshavere og 8 var repræsenteret 
ved fuldmagt, således at i alt 16 andelshavere var repræsenteret. 
 
Dirigenten konstaterede lovligt kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed i alle 
henseender på dagsordenen. 
 
Der var indkommet 4 forslag rettidigt, der var blevet offentliggjort ved omdeling. 
 
Endvidere deltog revisor Carsten Hoff fra revisionsfirmaet Hans Beier. 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 2. 
 
På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Peter Bendtsen beretning. 
 
Efter en kortere drøftelse, blev beretningen taget til efterretning.  
 
Formandens beretning vedlagt referatet som bilag 1. 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 3. 
 
Revisor gennemgik årsrapporten for perioden 01.07.2011 - 30.06.2012, der i forvejen var 
udsendt til medlemmerne.  
 
De samlede indtægter udgør kr. 894.295,00 og de samlede udgifter udgør kr. 946.289,00. og 
dette betyder et likviditetsunderskud på kr. -51.994,00. Prioritetsafdrag udgjorde kr. 
162.457,00 og afskrivninger kr. 11.615,00 hvorefter årets resultat var kr. 98.848,00. 
 
Bestyrelsen havde foreslået at fastholde andelskronen på 572,00 fra sidste år.  
 
Efter en kortere debat, hvor revisor blandt andet havde konstateret, at foreningen havde en 
sund økonomi, blev årsrapport inkl. noter og andelsværdiberegning sendt til afstemning. 
 
Årsrapporten med balance og noter og andelsværdiberegning blev efterfølgende 
enstemmigt vedtaget. Andelsværdien er herefter fortsat 572,00 pr. indskud. 
 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 4. 
 
Dirigenten gennemgik budgettet for 2012/2013, der i forvejen var udsendt til medlemmerne. 
 
De samlede indtægter udgør kr. 900.109,00 hvoraf andelen til boligafgifter udgør kr. 
845.492,00. Da de samlede udgifter udgør i alt kr. 918.593,00 vil det betyde et 
likviditetsunderskud på kr. -18.484,00. Prioritetsafdrag og afskrivninger androg henholdsvis 
kr. 170.197,00 og kr. 11.615,00. Årets resultat var herefter positivt med kr. 140.098,00. 
 
 
Budgettet for 2012/2013 blev herefter sat til afstemning. Budgettet blev enstemmigt 
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vedtaget. 
 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 5.  
 

1. Renovering af vinduer i baghus (og forhus?), da de er meget utætte. 
 
Det blev fremstillet at varmeforbruget pga. de utætte vinduer er 3 gange så højt.  
Der var tvivl om dette i forsamlingen og en længere debat om vedligeholdelse.  
 
Efter en længere debat blev forslaget trukket tilbage. 

 
 

2. Gennemgang af udsugningsanlæg. Den konstante udsugning kan være skyld i stort 
varmetab og elforbrug.  

 
Efter en kortere debat blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
 

3. Opsætning af lyssensorer i trappeopgang for at spare strøm.  
 
 Forslaget blev enstemmigt forkastet.  
 

4. Forslag fra andelshaverne Mads Lützen og Mie Hovbank 
 
  Ændring af andelsboligforeningens vedtægter § 13.2: 
 

Nuværende formulering af vedtægt om sammenlægning: 
 
(13.2)  Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående  
  rækkefølge: 
 
 a. Den der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i  
  forbindelsemed bytning af bolig, eller til livsarvinger eller til en person, der 
  har haft  fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før overdragelsen. 
 b. Naboandelshaver i opgangene 28A og 28B med henblik på sammenlægning 
  i henhold til de enhver tid gældende regler om sammenlægning af andele. 
  Punkt b muliggør sammenlægning af 28A st. tv + th., 1. sal tv. + th.,    3. sal 
  tv. + th., 4. sal tv. + th. samt 28B 3. sal tv. + th., 4. sal tv. + th. 
 
 
Forslag til tillægspunkt til punkt b: 
 

c. Overboende eller underboende andelshaver i opgangene 28A og 28B med 
henblik på sammenlægning i henhold til de til enhver tid gældende regler 
om sammenlægning af andele. Punkt c muliggør sammenlægning af 28A st. 
tv. + 1. tv., st. th. + 1. th., 3. tv. + 4. tv., 3. th. + 4. th. samt 28B 3. tv. + 4. 
tv. Og 3. th. + 4. th.  

 
Andelshaver redegjorde for sit forslag. 
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Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var tale om en vedtægtsændring, der krævede 
kvalificeret flertal. Da over 2/3 af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, 
skulle 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget for, at forslaget ville blive endeligt vedtaget. 
 
Efter en kortere diskussion blev forslaget sat til afstemning. 
 
Afstemning: 
For: 13 
Imod: 3 
Blankt: 0 
 
Forslaget var hermed endeligt vedtaget 
 
Reviderede vedtægter er vedlagt referatet som bilag 2. 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. 
 
Formad Peter Bendtsen var blevet konstitueret i løbet af indeværende år, da tidligere formand 
Thomas Jakobsen var trådt ud af bestyrelsen pga. fraflytning. Peter Bendtsen var således på 
valg og ønskede at genopstille for en 2-årig periode. Peter Bendtsen blev efterfølgende valgt 
som formand med akklamation. 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 7 – 8. 
 
Bestyrelsesmedlemmer Christian Hansen og Rasmus K. Rasmussen var på valg og ønskede 
genvalg. Begge blev genvalgt med akklamation for 2 år. Endvidere blev Mads Lützen valgt 
for en 1-årig periode. 
 
Envidere skulle der vælges 1-2 suppleanter.  
 
Bestyrelsen består derfor af følgende: 
 
 Formand Peter Bendtsen28B, 3. tv. På valg 2014  

Camilla Jensen, 28A, 4.tv.  På valg 2013  
 Christian Hansen, 28 A, 1.th.  På valg 2014  

Rasmus K. Rasmussen, 28B, st.  På valg 2014   
Mads Lützen, 28A, st. th.   På valg 2013 
  

Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt: 
 
 1. Rune Aabenhus, 28B, 2.  På valg 2013 
 2. Michael Grusgaard, 28, 2. th. På valg 2013 
 
 
   
 
Vedr. dagsordenens pkt. 9. 
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Valg af ekstern revisor. 
 
Hans Beier Registreret Revisionsselskab blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 10. 
 
Valg af administrator. 
 
Sven Westergaards Ejendomsadministration blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Vedr. dagsordenens pkt. 11. 
 
Eventuelt. 
 
Der blev spurgt, om andre havde problemer med træk fra vinduerne. En andelshaver ville 
gerne have flere til at være fælles om en energikonsulent, således at udgiften kunne deles for 
at spare penge. Hvis vinduerne var bedre isolerende kunne andelshaverne tillige spare på 
varmeudgiften. 
 
Bestyrelsen ville overveje et vinduesprojekt i det kommende år. 
 
En andelshaver gjorde opmærksom på, at udsugningen i vaskerummet måske ikke virkede, 
idet fugtigheden i vaskerummet var meget høj, når maskinerne blev brugt. Bestyrelsen ville 
undersøge dette. 
 
Internettet falder ud. Peter Bendtsen ville kigge på det. 
 
Peter berettede endvidere, at der i forbindelse med vejrenovering måske ville komme flere p-
pladser. 
 
Fra 1. november 2012 vil der blive opdelt i yderligere skraldetyper – hård plast, metal og 
elektronik. 
 
Da der ikke var yderligere til eventuelt, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede 
for god ro og orden. 
 
 
København, den 30. oktober 2012 
 
 
_______________________________ 
Kim Hansen, dirigent 
 
 
 
Bestyrelsen: 
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