År 2011, onsdag den 30. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B
Lersøgaard på HGO skolen, Heimdalsgade 29-33.
Der var mødt revisor Henning Jensen fra Revisionsfirmaet Ernst & Young og
ejendomsadministratorerne Ole B. Nielsen og Line Lohmann fra CEJ
Ejendomsadministration A/S.
For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Forelæggelse af årsrapporten, forslag til værdiansættelse og revisionsberetning
samt godkendelse af årsrapport og værdiansættelsen.
- Bestyrelsen foreslår, at andelsværdien fastsættes til 930,00.

4.

Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af
boligafgiften.
- Bestyrelsen foreslår, at boligafgiften pr. 1. maj 2011 stiger med 3 %, hvilket
er medtaget i budgettet for 2011.

5.

Forslag.
Bestyrelsens forslag:
1. Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer, jf. bilag 1.

6.

Valg til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
a) Bestyrelsesmedlem Andreas Nøhr Lawaetz, villig til genvalg for en periode
på 2 år.
b) Bestyrelsesmedlem Lars Gamfeldt, villig til genvalg for en periode på to år.
c) Bestyrelsesmedlem Torben Kristiansen, indtrådt som suppleant, villig til
valg for en periode på et år.
d) Bestyrelsesmedlem Kasper Niclasen, indtrådt som suppleant, villig til valg
for en periode på to år.
Lise Lycke udtræder af bestyrelsen på generalforsamlingen.
e) Valg af suppleanter.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille sig til rådighed for arbejdet i
bestyrelsen.

7.

Valg af interne revisorer.

8.

Valg af administrator - CEJ Ejendomsadministration A/S.

9.

Valg af ekstern revisor - Ernst & Young.

10.

Eventuelt.
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Formand Troels Glismann bød velkommen til foreningens
generalforsamlingen og foreslog Ole B. Nielsen som dirigent.

ordinære

Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Ejendomsadministrator Ole B. Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig, idet der
ved generalforsamlingens start var
repræsenteret 52 andelshavere, heraf 4 ved fuldmagt, ud af i alt 356 andelshavere.
Ejendomsadministrator Line Lohmann blev valg til referent og Lars Anderberg samt
Sofie Raun Byberg blev valgt til stemmetællere.
Ad 2 Bestyrelsens beretning
Formand Troels Glismann aflagde bestyrelsens beretning, som var udsendt til
samtlige andelshavere sammen med indkaldelsen, hvorfor ikke alle beretningens
punkter blev nævnt.
DSB-arealet skal delvist laves til et grønt areal. Dette arbejde forventes at begynde
til november. Det areal, der ligger tættest på Lersøgaard, som DSB ejer, er Føtex
interesseret i at købe og lave til boliger med erhverv i bunden. Foreningen er
modstander af byggeri tæt på foreningens ejendom og af højt byggeri. Der kan
opføres 11.000 kvm. på arealet.
Formanden beklagede det lange forløb med hjemmesiden. Der har været uenighed
herom og to skift af leverandører, men den virker nu. Hjemmesiden er: abl1926.dk.
Formanden oplyste, at man i årets løb har bestræbt sig på at holde udgifterne til
vedligeholdelse på et niveau, så der fortsat ville være mulighed for at kunne afholde
udgifter til sikring af opgangsdørene samt til opsætning af videoovervågning.
En andelshaver spurgte, hvornår der skulle stemmes om gårdsammenlægningen,
hvortil formanden svarede, at når der foreligger et endeligt forslag, vil dette blive
taget op på en ekstraordinær generalforsamling.
I samme forbindelse blev det på forespørgsel oplyst, at der er blevet brugt kr.
35.000,- på forberedelse af gårdsammenlægningen.
En andelshaver fremsatte ønske om, at der i forbindelse med booking af
beboerlokalet kunne indsættes penge ind på en konto i stedet for at man skulle
betale på ejendomskontoret. Dirigenten oplyste hertil, at det er ændret, således at
lejen af beboerlokalet kan blive opkrævet sammen med boligafgiften.
En andelshaver spurgte, om muligheden for altaner i foreningen var undersøgt.
Hertil oplyste formanden, at forslaget havde været oppe og vende. Endvidere oplyste
formanden, at facaden udadtil er bevaringsværdig. Derfor skal altanerne sættes op
mod gården, hvilket ikke vil give meget mening i forhold til lys m.v.
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I samme forbindelse blev der fremsat ønske om franske altaner, hvortil formanden
opfordrede dem, der havde lyst, til at undersøge mulighederne nærmere.
En andelshaver spurgte, om der var udsigt til udskiftning af taget, hvortil
formanden oplyste, at foreningen fortsætter reparationerne på taget. Formanden
oplyste endvidere, at foreningen har lavet hensættelser til udskiftning af tag, så
foreningen kan optage et større lån i fremtiden til evt. udskiftning af tag.
Da der ikke var flere spørgsmål, blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.
Ad 3 Forelæggelse af årsrapporten, forslag til værdiansættelse og
revisionsberetning samt godkendelse af årsrapport og værdiansættelsen.
- Bestyrelsen foreslår, at andelsværdien fastsættes til 930,00.
Revisor Henning Jensen gennemgik årsrapporten for 2010 i hovedtræk og oplyste,
at revisionspåtegningen var blank, samt at regnskabet var udarbejdet ud fra et nyt
princip, hvorfor opstillingen var ændret.
Indtægterne svarede næsten til budgettet, og årets resultat viste et overskud på kr.
2.320.183 efter afdrag på prioritetsgælden.
Andelskronen i regnskabet var beregnet ud fra den offentlige vurdering pr. 1.
oktober 2010.
Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen, at andelskronen blev fastholdt på kr.
930,00.
En andelshaver spurgte til varmeafregningen, hvortil formanden oplyste, at
priserne var steget, og selvom man havde haft den samme temperatur i sin
lejlighed, havde det været koldere udenfor, hvorfor der skulle bruges mere energi på
at beholde den samme temperatur indenfor.
Efter en længere debat omkring varmeregnskabet opfordrede dirigenten til, at
såfremt man var uenig i varmeafregningen, måtte man sende en skriftlig klage til
administrator, som ville tage det videre forløb med Minol.
En andelshaver gjorde opmærksom på, at tallene i regnskabet ikke stemte med
tallene i budgettet, hvor regnskabet også fremgik. Revisor oplyste, at der var sket
fejl, hvilket bl.a. skyldtes, at momsposten ikke var korrekt anført. Dirigenten
oplyste, at der ville blive vedlagt et korrigeret budget, når referatet ville blive
udsendt.
En andelshaver spurgte til udgiften på kr. 72.182, som fremgik af note 9.
Dirigenten oplyste, at en andelshaver fraflyttede i 2008, hvorefter man ikke kunne
finde ham, og beløbet blev indtægtsført i foreningens regnskab 2009. Han dukkede
op i oktober 2010 og stillede krav om at få udbetalt pengene, og de var blevet
udgiftsført i regnskabet for 2010.
En andelshaver spurgte, om foreningen havde en sund økonomi. Revisor mente, at
foreningen umiddelbart havde en sund økonomi, hvilket primært skyldes, at
foreningen har et bedre resultat end budgetteret. Formanden supplerede med, at
foreningen lå i den gode ende af andelsboligforeningerne, idet foreningen ikke har
store lån og har økonomi til f.eks. at sikre bygningen med kameraer.
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Da der ikke var flere spørgsmål til årsrapporten, og ingen stemte imod,
konstaterede dirigenten herefter, at denne samt andelskronen på kr. 930,00 var
vedtaget enstemmigt.
Ad 4 Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om
fastsættelse af boligafgiften.
- Bestyrelsen foreslår, at boligafgiften pr. 1. maj 2011 stiger med 3 %,
hvilket er medtaget i budgettet for 2011.
Revisor gennemgik foreningens budget for 2011, hvoraf det fremgik, at der var
budgetteret med en stigning i boligafgiften på 3 % pr. 1. maj 2011.
Der var afsat kr. 3.217.600 til almindelig vedligeholdelse af ejendommen.
Det blev oplyst, at vandafgiften var ændret grundet faldende priser, og at
administrationshonoraret var blevet pålagt moms, hvorfor det var højere end sidste
år.
En andelshaver spurgte, hvorfor renovationsudgiften var steget væsentligt, hvortil
Lise Lycke oplyste, at Københavns Kommune havde sat afgiften op.
En andelshaver spurgte, hvornår de JORA-maskiner, som foreningen havde købt,
skulle tages i brug, hvortil Lise Lycke oplyste, at foreningen havde fået maskinerne
foræret og kun havde betalt for transporten. Endvidere blev det oplyst, at
maskinerne skulle stå frostfrit og var ment til anvendelse i den nye gård.
En andelshaver spurgte, hvorfor der var afsat kr. 200.000 til fester og
repræsentation, hvortil formanden oplyste, at foreningen bliver 85 år i 2011,
hvorfor der ville blive holdt en større fest for beboerne. Beløbet dækker også de
øvrige fester.
Da der ikke var flere spørgsmål, blev driftsbudgettet med en boligafstigning pr. 1.
maj 2010 på 3 % vedtaget enstemmigt.
Ad 5 Forslag
Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der var udsendt til
andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslagene
skulle vedtages med kvalificeret flertal blandt de tilstedeværende andelshavere.
1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ændring af vedtægtens § 7, stk. 2
CEJ Ejendomsadministration har anbefalet foreningen at ajourføre vedtægterne.
Vedtægtsændringen var for at præcisere muligheden for at opkræve gebyr for
adkomsterklæringer m.v.
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Ændring af vedtægtens § 14, stk. 2
Vedtægtsændringen var for at præcisere muligheden for, at foreningen kan kræve,
at sælger betaler for forespørgsel i andelsboligbogen m.v., hvilket har været muligt
siden 1. februar 2005.
Ændring af vedtægtens § 14, stk. 3
Bestyrelsen ønsker ved forslaget at sikre sælger i de tilfælde, hvor
overdragelsesaftalen indgås mere end 1 måned før overtagelsesdagen ved at give
køber pligt til i disse tilfælde at stille bankgaranti eller deponere købesummen,
indtil købesummen skal indbetales til foreningen.
En andelshaver spurgte, hvilke gebyrer køber og sælger bliver pålagt, hvortil
dirigenten oplyste, at sælger betaler for el-syn, ½ vurderingshonorar og 3 x
andelsboligbogforespørglser. Køber betaler for ½ vurderingshonorar, CEJ's gebyr
for udarbejdelse af overdragelsesaftale og kr. 500 som indtegningsgebyr til
foreningen.
Da der ikke var flere spørgsmål til forslagene, satte dirigenten forslagene til
afstemning under et og kunne efterfølgende konstatere, at forslagene blev vedtaget
med enstemmigt.
Ad 6 Valg til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at Andreas Nøhr Lawaetz og bestyrelsesmedlem Lars Gamfeldt
var på valg for en 2-årig periode, samt at de begge modtog genvalg. Efter en kort
præsentation blev de genvalgt med bifald.
Da Michael Fester og Rikke Schaal-Jensen var udtrådt af bestyrelsen i årets løb,
var suppleanterne Torben Kristiansen (andel 78) og Kasper Niclasen (andel 326)
indtrådt for den resterede periode. Torben og Kasper blev herefter valgt for hhv. 1
og 2 år.
Lise Lycke udtrådte af bestyrelsen, og der var valg mellem Karen Byberg Brix og
Theis Wolter Petersen. Efter afstemning blev Theis Wolter Petersen valgt for en 1årig periode.
Som suppleanter blev Karen Byberg Brix og Sofie Raun Byberg valgt.
Bestyrelsen fik følgende sammensætning:
Bestyrelsesformand Troels Glismann
Bestyrelsesmedlem Theis Wolter Petersen
Bestyrelsesmedlem Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem Andreas Nøhr Lawaetz
Bestyrelsesmedlem Lars Gamfeldt
Bestyrelsesmedlem Torben Kristensen
Bestyrelsesmedlem Kasper Niclasen

(andel
(andel
(andel
(andel
(andel
(andel
(andel

222)
140)
315)
194)
169)
78)
326)

Suppleant Karen Byberg Brix
Suppleant Sofie Raun Byberg

(andel 330)
(andel 129)

(yderligere 1 år)
(valgt for 1 år)
(yderligere 1 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 1 år)
(valgt for 2 år)
(valgt for 1 år)
(valgt for 1 år)
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Ad 7 Valg af interne revisorer
Lars Anderberg (andel 71) og Lise Lycke Nielsen (andel 132) blev valgt til interne
revisorer.
Ad 8

Valg af administrator

CEJ Ejendomsadministration A/S blev genvalgt som administrator.
Ad 9

Valg af ekstern revisor

Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt som revisor.
Ad 10 Eventuelt
En andelshaver spurgte, hvornår arbejdet i gården går i gang. Hvis gårdprojektet
bliver vedtaget, oplyste Lise Lycke Nielsen, at arbejdet forventes at gå i gang til
efteråret. Der forventes høring i sommeren frem til 1. september 2011.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen
var udtømt og hævede generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.25.
Som dirigent, den

/

2011:

____________________________________________
Ejendomsadministrator Ole B. Nielsen
I bestyrelsen, den

/

2011:

__________________________________
Formand Troels Glismann

__________________________
Theis Wolter Petersen

__________________________________
Anders Dürr

__________________________
Andreas Nøhr Lawaetz

__________________________________
Lars Gamfeldt

__________________________
Torben Kristensen

__________________________________
Kasper Niclasen
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