












København, d. 28.1.2020 
 
Svar på henvendelse til bestyrelsen fra Kim Witthof d. 10.01.2020 
 
 
Ifølge referatet fra bestyrelsesmødet 15/8-2019 skulle bestyrelsen have afholdt yderligere 
møder hhv. 19/9, 17/10 og 21/11-2019. Da der ikke er referat fra nogen af disse møder 
tilgængelige på andelsforeningens hjemmeside, sender jeg som opfølgning på mit brev til 
bestyrelsen i marts 2019 (som ikke blev besvaret) nogle afklarende spørgsmål til 
altanprojektet. Jeg ville sætte stor pris på, om bestyrelsen kunne afse tid til at svare på dem – 
gerne i et forum, så et flertal af beboerne kan læse med. 
 
[SVAR]: Vi skal beklage at referater fra bestyrelsesmøder ikke har været tilgængelige i en 
periode. Dette skyldes til dels at drift af hjemmesiden er overgået til Mico, da CEJ ikke 
længere kunne imødekomme vedligehold af den gamle platform. 
 
Angående din henvendelse i marts 2019, så kan vi bekræfte at bestyrelsen har modtaget 
den. Din henvendelse blev besvaret i nyhedsbrevet fra marts/april. Desværre glippede det 
med en tilbagemelding til dig om, at vores svar ville blive sendt ud i nyhedsbrevet.  
 
Det er mit indtryk, at en række spørgsmål omkring etablering af altaner i foreningen, både i 
forhold til det hidtidige arbejde, til selve projektets udformning og til procedurerne omkring 
den endelige beslutning, fortjener at blive besvaret. Det er samtidig mit indtryk, at 
informationen hidtil har været noget sendrægtig, og at det har været meget svært at få 
konkrete informationer om projektet fra det tidligere altanudvalg så vel som fra bestyrelsen. 
 
[SVAR]: Efter altanprojektet overgik til bestyrelsen har vi arbejdet på at få indsigt og 
forståelse for projektet. Hertil fik vi på forrige generalforsamling tilladelse til at bruge penge 
på et skitseprojekt, med det formål, at afdække projektets omfang og muligheder. Hertil skal 
det nævnes, at vores projekt er af hidtil uset størrelse. Dette skyldes blandt andet 
bygningens størrelse og udformning. Sidstnævnte rejser en masse udfordringer ift placering 
af altaner og mht. sollys, indbliksgener, porte, ind- og udvendige hjørner, samt etager m.m.  
 
Store byggeprojekter som dette, og det senest gennemførte tagprojekt, har mange 
projektfaser. De indledende (forberedelsen) er oftest de mest tidskrævende. Det er ikke 
bestyrelsens opfattelse, at vi har lovet en dato for udfærdigelse af en konkret indstilling til 
beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen tilgang er i høj grad styret af 
faktorer så som vedligehold/økonomi og finansiering – netop fordi vi har et ansvar overfor 
foreningen og beboere (som anført i vedtægterne). 
 
Q: Andelsforeningen har siden 2014 haft en aktiv altangruppe, og i april 2018 blev det på 
gruppens Facebookside annonceret, at den havde indleveret et udkast/en indstilling til 
bestyrelsen. Trods flere forespørgsler er beboerne dog ikke blevet præsenteret for noget 
forslag, og det har end ikke været muligt at få bare den mindste information om 
altangruppens indstilling. Jeg vil endnu en gang gøre opmærksom på, at det på et møde i 
altangruppen i april 2016 blev vedtaget, at der skulle udarbejdes flere altanforslag, som 
beboerne derefter kunne diskutere og tage stilling til. Jeg går ud fra, at det vil blive meldt ud, 
hvis denne beslutning ikke bliver fulgt. Det ville samtidig være fint, om bestyrelsen kunne 
svare på: 
 



[SVAR]: Et forslag udarbejdet af beboere kan ikke ukritisk optages af bestyrelsen og 
gennemføres, grundet førnævnte faktorer (vedligehold og økonomi). Arbejdet startede i 
store træk forfra.  
Vi er nu meget tæt på at have et forslag klar som vi kan præsentere for foreningens 
beboere, med udgangspunkt i, hvad vi som bestyrelse kan stå inde for. Forslaget er ikke 
endeligt, og der vil være mulighed for at give input, før det kommer til vedtagelse.  
 
 
1. Hvornår vil beboerne få altangruppens udarbejdede indstilling/indstillinger at se med 
informationer om, hvor (til hvilken side og op til hvilken sal) altanerne bliver placeret, og 
hvordan de kommer til at se ud? 
 
Der synes uklart, hvad der siden altangruppens nedlæggelse er sket med projektet, ud over 
at processen skulle være kompliceret, og at bestyrelsen måtte tage over. Men efter flere 
forsinkelser af projektet (først to år ifm. tagprojektet, derefter et år pga. afslutningen af 
regnskabet for samme og endelig de tilstødte komplikationer og indhentning af ekstern 
rådgivning) kunne det være godt at få en foreløbig tidsplan for etableringen af altaner: 
 
[SVAR]: Bestyrelsen arbejder for at altanprojektet kommer til at omfatte flest muligt, derfor 
er der forsat detaljer som skal afklares, før vi kan fremlægge et skitseforslag for et 
informationsmøde. Bestyrelsens forslag til et konkret projekt betegnes som et skitseprojekt, 
og er ikke et fuldt færdigt projekteret byggeprojekt. 
Beboere vil blive præsenteret for skitseprojektet som kan betegnes som princip for design 
og løsninger, og hvor der stadig er plads til principielle ændringer. Heri vil indgå forslag til 
placering, design og størrelser, ud fra KK’s retningslinjer samt Pålssons ekspertise.  
Det her hele tiden været bestyrelses udmelding at tagprojektet skulle være afsluttet før man 
ville gå videre med et altanprojekt. Vi opfatter ikke projektet som forsinket i nogen 
henseende.  
 
2. Hvad er bestyrelsens foreløbige tidsplan for projektet? Og kan der støde yderligere ting 
til, som kan forhale processen?  
 
Der er ifølge referatet fra bestyrelsesmødet i august indsendt et projektforslag til 
kommunen, udarbejdet af Pålsson Arkitekter. Som beboer kunne det være fint at få 
informationer om det pågældende projekt og ikke mindst om, hvordan bestyrelsen forestiller 
sig den videre vej frem til en endelig vedtagelse af forslaget. Det er derfor vigtigt, at 
beboerne forud for vurderingen af projektet bl.a. ved: 
 
[SVAR]: Vi valgte i samarbejde med Pålsson at indsende en forespørgsel vedr. et 
altanprojekt til Københavns Kommune. Forespørgslen blev dog behandlet af kommunen som 
et konkret projektforslag, hvortil de bad om yderligere detaljer for projektet. Dette har vi 
arbejdet på siden.  
Det endelige forslag som bestyrelsen påtænker gennemført, vil blive præsenteret for 
beboerne inden 2021.  
 
Mth. en tidsplan er projektet stadig i den spæde start (designfasen), og det vil derfor være 
urealistisk at give et bud på en tidsplan for ibrugtagning af altaner. Der vil blive fremlagt en 
foreløbig procesplan over de kommende projektfaser (projekteringsfase, byggefase osv.) på 
det kommende informationsmøde. 
  



3. Bliver det frivilligt for beboerne, om de vil have altan? 
 
[SVAR]: bestyrelsens arbejder imod en helhedsløsning som omfatter flest muligt, da dette 
også er den mest økonomiske løsning for foreningen ift. en eventuel efteretablering af flere 
altaner. Alle detaljer om finansiering er ikke på plads. Det forventes dog, at andelshavere 
ville skulle betale for brugsretten over den månedlige husleje. Igen, det hele skal selvfølgelig 
vedtages på en generalforsamling, og månedlige udgifter til en altan vil blive præsenteret før 
en endelige vedtagelse af projektet.  
 
4. Har bestyrelsen påtænkt en overvejelses-/diskussionsperiode mellem præsentationen af 
projektet/projekterne og den endelige beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, 
og hvor længe vil den periode i så fald være?  
 
[SVAR]: efter fremlæggelse af bestyrelsens projektforslag vil beboere, i en periode, få 
mulighed for at komme med ændringsforslag. Kun konkrete og velbegrundet ændringer vil 
blive behandlet.  
 
5. Hvordan forestiller bestyrelsen sig beslutningsprocessen? Bliver det eller de 
præsenterede forslag fremlagt til en ”det-her-eller-ingenting”-afstemning, eller vil 
beboerne have mulighed for at foreslå ændringer eller forbedringer til det/de udarbejdede 
forslag? 
 
Som sandsynligvis mange andre beboere ser jeg meget frem til at få mere uddybende 
informationer om altangruppens arbejde og om det projekt, der – så vidt jeg kan forstå – 
allerede er udarbejdet. Ser bestyrelsen sig ikke i stand til at svar på mine spørgsmål, ville det 
rart at få det at vide – om ikke andet i det mindste en bekræftelse på modtagelsen af mit 
brev. 
 
Med venlig hilsen 
Kim Witthoff 
 
 [SVAR]: Som nævnt ovenfor arbejder bestyrelsen for en helhedsløsning, både ift. til 
etablering af altaner og finansiering. Bestyrelse fremlægger ét konkret forslag. Det er 
selvfølgelig det forslag som vi anser som mest gunstige ift. godkendelse hos KK, vedligehold 
og finansiering.   
Hvis der ved fremlæggelse er forslag til ændringer, kan disse inddrages i det endelige forslag 
som sendes til Københavns kommune.  
 
Hvis bestyrelsens forslag ikke vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, så vil der 
skulle tages beslutning om hvad der skal derfra. Projektet kan revideres eller forkastes.  
 
I sidste ende er projektets gennemførelse og efterfølgende vedligehold den siddende 
bestyrelses ansvar. Derfor er vi også meget opmærksomme på risici ifm. indgreb i bygning og 
omfang af vedligehold. Sidstnævnte vil have indflydelse på driftsbudgettet, og i værste 
tilfælde huslejen (foruden det brugsretten over en altan vil medføre).    
 
Vi opfatter hermed din henvendelse som fuldt besvaret.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen ABL1926 
Troels, Andreas L., Theis, Mikkel, Simone, Anders og Andreas S.  


