A/B Lersøgaard
Referat af ordinær generalforsamling 2017

År 2018, tirsdag den 17. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Lersøgaard
i Fælleshuset Langgården.
For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og revisionsberetning samt
godkendelse af årsrapport og fastsættelse af andelskronen.
Bestyrelsen foreslår, en uændret andelskrone på 930,00 kr.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår en stigning i boligafgiften på 3%, som følge af optagelse
til realkreditlån til tagprojektet.
5. Forslag:
5.1 Bestyrelsen stiller forslag om mulighed for etablering af ekstern venteliste, ny § 14,
st. 1, litra D.
5.2. Bestyrelsen stiller forslag om etablering af ekstern venteliste.
5.3. Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til indhentning af screeninger fra 3 valuarer, og udarbejdelse af valuarvurdering til brug for regnskabet 2018.
5.4. Bestyrelsen stiller forslag om kollektiv internetløsning.
5.5. Bestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til nuværende vedtægt § 9a, stk. 3, hvor der
tilføjes "Aconto varmeudgiften, vil samtidig blive anslået i forbrug og tillagt 20 % stigning". Samtidig vil nuværende § 9, stk. 3 blive slettet.
5.6. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring med tilføjelse af ny § 9, stk. 4.
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1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

5.7. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til indhentning af tilbud på ny revisor, samt eventuelt valg af ny revisor inden næste års generalforsamling.
5.8. Bestyrelsen stiller forslag om nedgravning af affaldsbeholdere på gaden jf. forslag
fra gårdlauget.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af interne revisorer.

9. Valg af ekstern revisor - Albjerg.
10. Eventuelt.
-o0oFormand Troels Glismann bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamling.
Fra Revisionsfirmaet Albjerg var mødt revisor Tommy Nørskov. Fra CEJ Ejendomsadministration A/S var mødt advokat Caspar Schultz, ejendomsadministrator Nikita Grønlund Kousted
og Camilla Storgaard Espensen.
Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formanden foreslog Caspar Schultz som dirigent og Nikita Grønlund Kousted som referent,
hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig, idet der ved generalforsamlingens start var repræsenteret 110 andelshavere, heraf 11 ved fuldmagt, ud af i alt 351 andelslejligheder. Forslagene på dagsordenen vedrørende vedtægtsændringer kunne gennemføres med kvalificeret flertal, og øvrige forslag med simpelt flertal.
Nikolaj Price (andel 191) og William Gatzwiller (andel 142) blev valgt til stemmetællere.
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8. Valg af administrator – CEJ Ejendomsadministration A/S

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev ikke gennemgået, da den var udsendt med indkaldelsen. Formanden oplyste blandt andet supplerende, at bestyrelsen har overtaget altanprojektet.
Formanden oplyste at den sidste etværelses lejlighed i foreningen er blevet opsagt. Formanden oplyste forsamlingen, at bestyrelsen overvejede om denne lejlighed skulle konventernes til endnu en Hotellejlighed, da den nuværende bliver flittigt benyttet.

Efter et par opklarende spørgsmål, blev beretningen taget til efterretning.
Ad 3. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og revisionsberetning samt
godkendelse af årsrapport og fastsættelse af andelskronen. Bestyrelsen foreslår, en uændret andelskrone på 930,00 kr.
Statsautoriseret revisor Tommy Nørskov gennemgik årsrapporten for 2017 i hovedtræk og
oplyste, at revisionspåtegningen ikke havde givet anledning til forbehold.
Revisor påpegede, at der under foreningens resultatopgørelse var indtægter for 14.718.517
kr. og omkostninger for 9.617.953 kr.
Årets resultat udviste et overskud på 1.927.532 kr. efter afdrag på prioritetsgælden.
Overskuddet skyldes primært, at der har været færre omkostninger end budgetteret.
Revisor anførte, at der under foreningens passiver var reserveret 33.410.147 kr. til byfornyelsesprojekt og 10.503.789 kr. til værdiforringelse.
Andelskronen i regnskabet var beregnet ud fra den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012,
til en uændret andelskrone på 930,00 kr.
En andelshaver stillede spørgsmål til fastsættelse af andelskronen. Formanden oplyste, at en
uændret andelskrone på 930,00 giver foreningen en reserve på 43.913.936 kr. til tagprojektet. Bestyrelsen anbefalede derfor generalforsamlingen, at andelskronen blev fastholdt på
930,00 kr.
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Formanden opfordrede til sidst andelshaverne til, at deltage i foreningens arrangementer
samt give en hjælpende hånd med de praktiske opgaver.

Da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, og ingen stemte imod,
konstaterede dirigenten, at årsrapporten for 2017 og en uændret andelskrone på 930,00 kr.
var enstemmigt vedtaget.
Ad 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår en stigning i boligafgiften på 3%, som følge af optagelse til
realkreditlån til tagprojektet.

Revisor oplyste, at der er budgetteret med indtægter for 14.943.000 kr. og omkostninger for
10.350.044 kr. Revisor anførte, at der er afsat 1.000.000 kr. til løbende vedligeholdelse og
1.325.044 kr. til planlagt vedligeholdelse.
Revisor påpegede, at der er budgetteret med et resultat før finansielle poster på 4.592.956
kr., og årets resultat er budgetteret til 2.843.956 kr.
En andelshaver stillede spørgsmål til om de 3% stigning i boligafgiften var nok stigning. Bestyrelsen oplyste, at de vurderede at det var en stor nok stigning, og at der var taget højde
for, at der ikke kunne laves så mange småreparationer.
En andelshaver spurgte til om det overførte overskud til balancen kunne bruges til reparationer og lignende. Bestyrelsen præciserede, at det overførte overskud går til afdrag på lån.
Budgettet og en stigning i boligafgiften på 3 % blev herefter godkendt.
Ad 5. Forslag
5.1. Bestyrelsen stiller forslag om mulighed for etablering af ekstern venteliste, ny § 14, st.
1, litra D.
Bestyrelsesmedlem Hakim Jonas Ghoula motiverede forslaget i henhold til forslagsteksten.
En andelshaver stillede spørgsmål til, om der kunne arves lejligheder i ikke lige op- og nedstigende linje, hvis dette stod i andelshaverens testamente. Dirigenten oplyste, at vedtægten på nuværende tidspunkt, ikke giver mulighed for dette, idet den nuværende vedtægtsbestemmelse alene gav mulighed for arv i lige op- og nedstigende linje, der blandt andet
omfatter fx børn og børnebørn.
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Statsautoriseret revisor Tommy Nørskov, gennemgik budgettet, og anførte at der budgetteres med et balancerende resultat.

Flere andelshaver udtrykte bekymring over, at få frataget deres ret til selv, at vælge en køber. Bestyrelsen oplyste, at denne ret har andelshaverne kun såfremt andelslejligheden ikke
sælges internt i foreningen. Ejendomsadministrator Nikita Grønlund Kousted tilføjede, at for
tiden sælges de fleste lejligheder internt i foreningen. Det blev præciseret, at det udelukkende var de mindre lejligheder under 68 m2, der oftest blev solgt ekstern. Bestyrelsen oplyste endvidere, at en ekstern venteliste, ville give andelshaverne større mulighed for, at få fx
venner eller familie ind i foreningen.

En andelshaver spurgte om der var mulighed for, at skrives op til en bestemt lejlighed på
den eksterne venteliste. Bestyrelsen præciserede, at personerne på listen ikke mister deres
plads ved, at takke nej til de tilbudte andelslejligheder, og derfor blot kan sige ja, når den
”rigtige” lejlighed bliver tilbudt.
En andelshaver stillede spørgsmål til, om det var muligt, at bibeholde frit salg for de andelshavere, som ønskede dette. Bestyrelsen konkluderede, at dette ville være for svært at administrere.
Efter yderligere opklarende spørgsmål samt drøftelse blev forslaget bragt til afstemning.
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at der først skulle stemmes om en vedtægtsændring og dermed muligheden for, at etablere en ekstern venteliste.
Dirigenten og stemmetællerne kunne konstatere at 82 stemte for, 19 stemte imod og 2
stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed vedtaget.
5.2. Bestyrelsen stiller forslag om etablering af ekstern venteliste.
Da forslag 5.2 var blevet debatteret sammen med forslag 5.1, satte dirigenten forslaget direkte til afstemning. Dirigenten gjorde for en god ordens skyld, forsamlingen opmærksom
på, at der blev stemt om etablering af en ekstern venteliste i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, jf. forslag 5.2 (indkaldelsens s. 51).
Med 74 stemmer for, 29 stemmer imod og 7 der stemte blankt, blev forslaget vedtaget.
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En andelshaver anmodede om, at få proceduren ved salg præciserede. Ejendomsadministrator Nikita Grønlund Kousted præciserede salgsproceduren i foreningen og oplyste, at dette
er nærmere beskrevet i opsigelsesblanket på foreningens hjemmeside. Dirigenten tilføjede,
at reglerne for salg fremgår af vedtægtens § 14.

5.3. Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til indhentning af screeninger fra 3 valuarer, og udarbejdelse af valuarvurdering til brug for regnskabet 2018.
Formanden motiverede forslaget, og oplyste at en valuarvurdering vil give foreningen et
indblik i ejendommens værdi på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen oplyste endvidere forsamlingen, at vedtagelse af valuarvurdering, skal til afstemning på næste års ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen gjorde forsamlingen opmærksom på, at indhentning af en valuarvurdering ikke
betød, at andelskronen ville blive sat op. Bestyrelsen præciserede, at hensigten var at skabe
en eventuel friværdi og dermed give foreningen en buffer, samt reserve til brug for projekter som fx altaner.
Forslaget blev sat til afstemning, hvor 106 stemte for, 2 stemte imod og 2 stemte blankt.
Forslaget blev vedtaget.
Efter forslaget var blevet vedtaget, forlod 6 andelshavere generalforsamlingen. Den ene
andelshaver gav sin fuldmagt til en anden andelshaver.
5.4. Bestyrelsen stiller forslag om kollektiv internetløsning.
Formand Troels Glismann motiverede forslaget med at de fleste af foreningens medlemmer
har abonnement hos Parknet, og det kollektive abonnement er billigere pr. måned end individuelle abonnementer. Det kollektive abonnement ville være på pt. 53 kr. pr. måned.,
modsat det individuelle på pt. 68 kr. pr. måned.
En andelshaver spurgte, om de andelshavere der ikke har internet, også skal betale. Formanden præciserede, at det er alle andelshavere, der ville blive opkrævet for et kollektivt
abonnement.
Forslaget blev sat til afstemning og med 3 stemmer imod, 3 der stemte blankt og resten for,
konstaterede dirigenten at forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.
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En andelshaver spurgte, om de 3 indhentede screeninger kunne blive offentliggjort for foreningen, før der blev valgt en endelig til udarbejdelse af valuarvurdering. Dirigenten redegjorde for at screeninger blot var et skøn og ikke en officiel vurdering. Formanden tilføjede,
at der ikke kunne vælges den højeste, da der er i så fald kan være tale om overpris.

5.5. Bestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til nuværende vedtægt § 9a, stk. 3
Dirigenten redegjorde for den forslåede tilføjelse til nuværende vedtægt.
Da der ikke var nogle spørgsmål, blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
5.6. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring med tilføjelse af ny § 9, stk. 4
Dirigenten redegjorde kort for vedtægtsændringen.

5.7. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til indhentning af tilbud på ny revisor, samt eventuelt valg af ny revisor inden næste års generalforsamling.
Formanden oplyste forsamlingen, at bestyrelsen ikke har været tilfreds med revisor.
Forslaget blev sat til afstemning og med én der stemte blankt og ingen imod, konkluderede
dirigenten, at forslaget var vedtaget med overvældende flertal.

5.8. Bestyrelsen stiller forslag om nedgravning af affaldsbeholdere på gaden jf. forslag fra
gårdlauget.
Bestyrelsesmedlem Malthe Juelsborg Karsten motiverede forslaget, og oplyste forsamlingen
at det var pengebesparende og gav mindre støjgener. Bestyrelsen oplyste endvidere at forslaget kunne optimere den plads der er på nuværende tidspunkt.
En andelshaver spurgte til, om indkastene til affaldsbeholderne skulle stå på fortovet eller
ude på selve gaden, og om dette eventuelt kunne have betydning for parkering. Bestyrelsen
præciserede, at disse indkast til affaldsbeholderne skulle stå ude på gaden, og kunne dermed ikke garantere, at der ikke nedlægges parkeringspladser i forbindelse med dette.
En andelshaver spurgte til hvad der skulle ske med storskraldsrummet. Bestyrelsen oplyste
forsamlingen at dette beholdes, og at storskrald ikke vil blive påvirket.
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Forslaget blev herefter sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

En andelshaver spurgte, om bestyrelsen vidste hvor mange parkeringspladser der kunne
risikere, at blive nedlagt. Bestyrelsen vurderede, at dette kunne være mellem 6 til 10 parkeringspladser i alt.
En andelshaver stillede spørgsmål til, hvis der kom ekstra sortering af affald. Bestyrelsen
informerede, at det var muligt, at tilpasse de forskellige beholdere.

Efter et par opklarende spørgsmål, blev forslaget sat til afstemning, og med 1 stemme imod
og 2 der stemte blankt, blev forslaget vedtaget med overvældende flertal.
Ad 6. Valg til bestyrelsen.
Formand Troels Glismann og bestyrelsesmedlemmerne; Mikkel Lyng Kristensen, Theis Wolter Petersen og Hakim Jonas Ghoula var alle på valg.
Til formandsposten stillede Troels Glismann op til genvalg. Troels Glismann blev genvalgt
uden modkandidat med applaus for en 2-årig periode.
Til bestyrelsesposterne stillede Mikkel Lyng Kristensen og Theis Wolter Petersen op til genvalg, mens Hakim Jonas Ghoula trak sig. Derudover stillede Simone Lahn Abildskov og Anne
Gausland op til valg.
Efter en kort kandidatpræsentation blev der foretaget en skriftlig afstemning, hvorefter det
kunne konstateres at Anne Gausland, Mikkel Lyng Kristensen og Simone Lahn Abildskov blev
valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Som konsekvens af vedtagelse af § 27, stk. 4 på sidste års generalforsamling, var én af bestyrelsesposterne på valg for en 1-årig periode. Da Mikkel Lyng Kristensen og Simone Lahn
Abildskov havde opnået lige mange stemmer, blev dette afgjort ved tilfældig lodtrækning.
Som følge af lodtrækningen blev Mikkel Lyng Kristensen valgt for en 2-årig periode og Simone Lahn Abildskov for en 1-årig periode.
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En anden andelshaver stillede spørgsmål til det nuværende skralderum og hvad der skulle
ske med dette. Bestyrelsen informerede forsamlingen om, at det ikke er besluttet hvad det
nuværende skralderum skal bruges til eller om det skal rives ned.

Ad 6. Valg af suppleanter.
Til de to poster som suppleanter opstillede Theis Wolter Petersen og Andreas Søndergaard.
Begge blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsesformand Troels Glismann
Næstformand Andreas Nøhr Lawaetz
Bestyrelsesmedlem Anders Dürr
Bestyrelsesmedlem Malthe Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem Simone Lahn Abildskov
Bestyrelsesmedlem Mikkel Lyng Kristensen
Bestyrelsesmedlem Anne Gausland

(andel 256)
(andel 194)
(andel 315)
(andel 206)
(andel 213)
(andel 177)
(andel 107)

(på valg i 2020)
(på valg i 2019)
(på valg i 2019)
(på valg i 2019)
(på valg i 2019)
(på valg i 2020)
(på valg i 2020)

Suppleant Theis Wolter Petersen
Suppleant Andreas Søndergaard

(andel 140)
(andel 81)

(på valg i 2019)
(på valg i 2019)

Ad 7. Valg af interne revisorer.
William Gatzwiller (andel 142) og Rasmus Volf (andel 277) blev genvalgt som interne revisorer.
Ad 8 Valg af administrator.
CEJ Ejendomsadministration A/S blev genvalgt som administrator.
Ad 9 Valg af ekstern revisor.
Revisionsfirmaet Albjerg blev genvalgt som revisor, indtil bestyrelsen har fundet en ny revisor.
Ad 10 Eventuelt.
Formanden opfordrede til, at andelshaverne kontaktede ejendomskontoret, hvis der var
interessere for en delebilsløsning. Formanden forklarede kort om LetsGo delebil og oplyste,
at hvis interessen var stor, ville der organiseres et eventuelt møde.
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Bestyrelsen fik herefter følgende sammensætning efter konstituering:

Bestyrelsen opfordrede andelshaverne til, at skrive til kontoret, såfremt de var interesseret
i, at der kom høns i gården igen. Bestyrelsen informerede om, at det ikke er Gårlauget der
tager sig af pasningen af hønsene – dette skal andelshaverne selv være med til.
En andelshaver stillede spørgsmål om fodring af høns kunne tiltrække rotter, og om der tidligere havde været udfordringer med dette. Bestyrelsen oplyste, at rotterne blev bekæmpet
i kloakkerne, og de udfordringer der før har været med rotter, ikke har skyldtes hønsene
eller fodring af disse.

Bestyrelsen orienterede forsamlingen om, at formanden Troels Glismann har 20 års jubilæum som formand, og benyttede dermed anledningen til at takke formanden for hans store
og gode arbejde. Formanden blev ønsket tillykke med applaus.
Da der ikke var yderligere punkter, takkede dirigenten for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen klokken 21.07.

I bestyrelsen, den

/

2018:

________________________________
Bestyrelsesformand Troels Glismann

________________________________
Næstformand Andreas Nøhr Lawaetz

________________________________
Anders Dürr

________________________________
Mikkel Lyng Kristensen

________________________________
Malte Juelsborg Karsten

________________________________
Anne Gausland

________________________________
Simone Lahn Abildskov
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En andelshaver spurgte til bestyrelsens overvejelser i forbindelse med aflæsning af fjernvarmemålere. Bestyrelsen besvarede, at det ikke var med i planerne på nuværende tidspunkt, og at der ikke var arbejdet så meget med dette.

Som dirigent, den

/

2018:
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________________________________
Caspar Schultz

Side 11 af 11

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.

Simone Lahn Abildskov

Troels Glismann

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-917271809677
IP: 80.71.142.26
2018-04-23 14:58:22Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-454167659132
IP: 80.71.142.26
2018-04-23 16:50:36Z

Anders Dürr

Mikkel Lyng Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-269467386289
IP: 80.71.142.26
2018-04-23 18:20:35Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-345104744659
IP: 80.71.142.25
2018-04-25 13:19:18Z

Andreas Nøhr Lawaetz

Anne Gausland Larsen

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-511632600243
IP: 80.71.142.25
2018-04-25 20:45:40Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-905624979069
IP: 194.192.167.13
2018-04-26 12:31:05Z

Malte Juelsborg Karsten
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-575877755073
IP: 80.71.142.26
2018-04-29 20:38:43Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: XHQSY-3UVMN-3TQHO-JUH3K-YCCWD-YXJ0F

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

