a
Beslutninqsreferat fra ordinar oeneralforsamling i A/B Peter Fabers qade 5 - 19. afholdt den
8. marts 2016.

Daqsorden:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretn ing.
Forelaggelse af foreningens reviderede regnskab tor 2015 til godkendelse,
herunder godkendelse af andelsvardien.
lndkomne forslag.
a: Forlaggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2016.
b: Bestyrelsens forslag.
c: Andre forslag.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.

Ad. Punkt 1.
Advokat Nina Pagh fra Andelsbo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 20 andele var representeret ved fremmode, hvoraf 1
andelshaver forst kom under punkt 4b forslag 5. Bortset fra forslag 7, vedtagtsendring, kunne alle
beslutninger p6 generalforsam lingen traffes ved alm indeligt flertal.
Nina Pagh udfardiger beslutningsreferat.
Ad. Punkt 2.
Formand Soren Juul Nielsen aflagde bestyrelsens beretning og henviste til den beretning, som var
vedheftet indkaldelsen. Formanden redegjorde serligt for bestyrelsens tankei omkring
andelsvardifastsattelsen, hvor bestyrelsen lagger vagt p6, at der er en passende
reservation/buffer, sA alle sikres en stabil andelsvardi uden n@vnev@rdig risiko for at andelene
skal nedsattes pd grund af byggeprojekter eller andre 6rsager til formuefald.
Efter et par yderligere bemerkninger blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 3.
Nina Pagh forelagde foreningens 5rs^rapport for 2015 samt bestyrelsens forslag til note om
andelsverdi p6 kr. 12.800,00 pr. fr', geldende frem til naste 6rs
^generalforsamling. Den
foresliede andelsverdi er udtryk for en stigning p6 kr. 3OO,0O pr. mz i forhold til sidste 6rs
regnskab.

Foreningens driftsresultat var et overskud pi kr. 395.439,00, som dog var blevet hensat som
opsparing til storre arbejder, sAledes at foreningen har sparet mest muligt op til finansiering af de
nye hoved- og kokkendore. Foreningen har en stor likvid beholdning, ca. 3.200.000,00, hvoraf ca.
kr. 600.000,00 er oremarket til maling af vinduer og kr. 1.400.000,00 er oremarket til storre
arbejder. Formuen stiger pi grund af afdrag pi gelden og indtegt fra salg af loftsarealer,- hvilket er
baggrunden for bestyrelsens forslag om en stigning i andelsvardien med kr. 300,00 pt.m2.
Det forelagte inklusiv noten om andelsvardi kr. 12.800,00 pr. m2 blev enstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 4.
a:

Nina Pagh forelagde drifts- og likviditetsbudgettet for 2016. Der foreslAs ikke forhojelse af
boligafgiften. Budgettet balancerer med kr. 0,00, idet bestyrelsen har ladet posten til reparationer
og vedligeholdelse forhoje mest muligt, da en del af udgifterne til dorprojektet forventes dakket af
vedligeholdelsesbudgettet. Resten af dorprojektet finansieres via foreningens opsparing ca. kr.
1 .400.000,00 og frie midler kr. 1 .100.000,00. Der er etableret trekningsret pi kassekreditten for det
tilfalde, at foreningen kortvarigt mangler likviditet.

%
En andelshaver spurgte til bestyrelsens planer for boligafgiften, nir foreningens lin er fardigbetalt.
Hertil svarede formanden, at der kan opst6 behov for linoptagelse til storre projekter, hvor det
nuvarende lin forlanges for at opni finansiering uden boligafgiftsforhojelse, ligesom der ved
linets udlsb kan tankes ivarksat stsrre projekter, der finansieres ved l6n, hvor renter og afdrag
dakkes af de midler, der frigives nir det nuverende lin er fardigbetalt.
Efter ros til bestyrelsen for den gode @konomi, blev budgettet enstemmigt godkendt.
b:

Forslaq f fra bestvrelsen om bemyndiqetse til bestvrelsen til at foretaqe omprioriterino af de
i foreninqens eiendom indestiende lin frem til naste qeneralforsamlinq. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

Forslaq 2 fra bestvrelsen om qennemforelse af arbeidsdaqe i udvalqte weekender. hvor
eiendommen vedliqeholdes. En andel, som hverken er reprasenteret pd arbejdsdag eller i
haveforeningen, opkreves kr. 750,00 sammen med boligafgiften. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Der nedsattes udvalg bestiende af Nikolaj 7,2.tn., Benjamin 13, st. tv., Jakob og Emil,5, 1. th,
Lene 7, st. tv., Linda 5, 3. th., Pernille 19,1. tv. og Rasmus 7,2.tv.

Forslaq 3 fra bestvrelsen om nedsattelse af haveforeninq/udvalo til at sorqe for tilptantninq
oq ordninq af qirden. herunder pasninq. vandinq mm. Det navntes, at der ikke lengere tages
krukker ind, og at opgaverne i det kommende ir mi forventes at blive mindre, eftersom gArden skal
istandsattes. Forslaget om haveforening blev taget til efterretning af forsamlingen, og der
nedsattes udvalg bestiende af Astrid, fra bestyrelsen, 11, 1. tv, lnge 19,4. tv., Saren 15,4. tv. og
Line 5, 4. th.

Forslaq 4 fra bestvrelsen om vederlaq til bestvrelsen pi kr. 35.000.00 oq med bemyndioelse
til bestvrelsen til selv at prioritere fordelinqen af honoraret btandt bestvrelsesmedtemmer oq
supoleanter i forhold til de enkeltes arbeidsopqaver i irets lob. Ved storre arbeidsopqaver
kan bestvrelsen efterfslqende anmode qeneralforsamlinqen om en forhojelse af honoraret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 6 fra bestyrelsen om tilfojelse
fslqende ordlvd:

til

foreningens husorden med en ny

I

18 med

overtredelse af foreningens reoler. " Bestyrelsen fremlagde forslaget og oplyste, at der var tale om
regler, som foreningen allerede arbejde efter. Der kan opsti behov for at kunne henvise til reglerne,
hvorfor de nu settes i foreningens husorden, sA alle kan lase sig til de regler, foreningen arbejder
med. (Andelsbo oplyser, at ny bestemmelse skalvare g 17 og ikke g 18).
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.

Der vil snarest p6 foreningens hjemmeside kunne lases en rettet husorden med den

bestemmelse.

nye

%
Eor*Ifig 7 fra bestyrelsery o.rri "tilfsjelse til fa{*ni{ruens v*dtestqr $
s*ledEe at der tilfqigs loJge"nd.g SgnStk. s:

I

om vedliceholdelse.

"Ve$ alle grbejdq{ i lejficheden, sgm skal udfores af auloris*ret el:rnstalla.ter
"ejjgl_y}r.s.instAtla&U.
skal der kunne frqmvises f.flLlurfl lra ,q:l ar.rtor,iselet hAndverker Kan dor ih&g del, ltar be"slyrglgg!
ret lil at qQlaog saqkvnSig histand til.dokumentation af det ud{"gJtq*arbgides forsv-arliqhed oo
lovlishes" Udtifte{r hertil afll$tdes ?{ andelshaver og er pligtig pqn.oevdelse i {orhold til fcreninqen.''
Bestyrelsen lorolagde forslaget, og der landt en drsft*lse sled ornkring dokurnentaiionskravet rn.v.
Der var enighed sm, at {orslaget skull* tilfojes an ssetning i sidste pu*ktum, s&ledes at sidste
punktum har tolgende ordlyd: "Udsift*n hertil afholdes a{ andslshayer, oq e.r nlislig"pe$SeYdelqe I
{srhsld lil.forpninqgn, medmindre det sagkyndige eflq{sv? yisBr.,-A,1.jr(beidet Ar iCIrden. oq i sA lald
betaler lqrp$inusn for e{,tersynet."
Mod denne mndring blev {orslaget sat 1i} a{st*rnning og enstemrnigt vedtagei, rnen da der ikke var

kvalific*ret Iremmode,

ganeralforsamling.

sk*l forslaget op til 2. og endelig vedtag*ls* p&

forstkomm*nde

&d. Rurlrts.

Som bestyrelsesmedlemmer for 2 i&r genvalgtes Blarke Brandt Hansen og Astrid Sruun. Som
suppleanter lcr '1 Ar genvalgtes lnge Stcin Peclers*n og Thomas Manchow-Mfiller.
Beslyretsqll

h a r he ref te r {m qe n de sam nen$aglltn$
Forrnand:
Ssren Juul Nielsen
Kassarer:
Bjarke Brandt Hansen
Best" medlemmer Astrid Brr"lun, B*nj*min Ahmt og fclieolai Bloeh
Suppleanter:
lnge $tein Pedersen og Thomas Mafchow-Msller
I

Ad. Fun"h!.S.

Der kan intel besluttes under ciette punki, men besiyrelsen forelagde overve.leiser om et lorslag
som var udsendl sarnmsn n"red indkaldelsen. gilende ud p* *lablerrng af badevmrelser i alle
lejligheder der salges, og fivor der ikke alierede er badevarelse. Der ueispandt sig en lengere

debat orn lorslaget soflr overordnet fandtes interessant. Delaljer omkring

ny

badevarelsesindretning efterlystes tor flere typer af tsjligl'leder, herunder hvorledes praktiske
losninger omkring inddragelse al kskken m,v. skulle udformes. Nogla aftnrlyste rnulighed for at
lade ksber udf*re egne losninger v*d egne hdndverkere, hvilket bestyrolsen urnlddelbart *fvi*te
som u{oreneligt med bestyrelsens oplmg. Beslyrelsen vil i dei kommsnde *r arbeide videre nred
forsfaget med henblik pd fremsmttetse p* en seners generallcr*amiing.
Derudover draltedes problemer med Fiberbys it-signal, og der r"rdtryktes ros til de nye dare, hvor
andelshavere {or egen regning kan forbedre ldsen, hvis dette snskes.
Endeligt oplystes om KEA-grunden, hvor der nu *r lundet nye leiere, eorn etabl*rer rnojeri, bryggori
0g rB$taurant.

Generalforsarnlingen atstuttedes ca. kl. 20.50 med tak fra dlrigenten for god ro og orden.

For A/B Peter Fabers Gade 5 - 19:

Som dirigent: Nina Pagh

