


Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Bestyrelsen 
Anders Frost Rudebeck (formand) 
Nathalie Cederlund Søndergaard 
Jan Aarup 
 
Årets gang 
Bestyrelsen blev konstitueret med Kim Svendsen som formand og Søren Alkjærsig som kasserer. 
Søren trak sig i efteråret, fordi han valgte at sætte sig lejlighed til salg. Kim trak sig i december 
måned grundet uenighed om altanprojektet. Anders blev herefter formand. Jørgen Skielboe solgte 
sin lejlighed i februar måned, hvorefter han måtte udtræde af bestyrelsen. 
 
Ny administrator og ejendomsforsikring 
Bestyrelsen har gennem året haft administrator aftalen til eftersyn og indhentet tilbud fra 
konkurrenter. Der var 7 i den indledende runde, hvoraf 3 blev udvalgt til møde hos foreningen. 
Vinderen blev Newsec Datea, som tiltrådte i marts måned. 
Flere af de bydende administratorer påpegede at vi betalte overpris for vores forsikringer, hvorfor 
bestyrelsen også satte denne aftale til eftersyn. Forsikringen overgik derfor i marts måned til Willis 
Tower Watson. 
Foreningen sparer grundet de nye aftaler ca. 150.000kr årligt nogenlunde ligeligt fordelt på 
administrator og forsikring. 
 
Persondata forordningen 
Ejerforeningen er underlagt persondata loven (GDPR), og derfor har bestyrelsen udfærdiget en 
persondata politik, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Tekniske installationer 
Der er blevet installeret ny varmepumpe og modstrømsventiler i vestfløjen. Der har tidligere været 
problemer med lavt vandtryk og vand der ikke blev tilstrækkeligt varmt. De nye installationer 
krævede lidt tilpasning for at få den rigtige balance gennem bygning, men skulle nu fungere fint 
for alle lejlighederne. Såfremt nogen stadig oplever problemer, kan viceværten kontaktes og 
systemet finjusteres. 
Dørtelefonerne på Smallegade 26A er blevet udskiftet. De eksisterende anlæg i bygningen er 
meget gamle og skal derfor udskiftes til nye modeller efterhånden som de opgiver. 
 
Reparation af trappegelændere 
Der er foretaget reparationer i yderligere 4 opgange siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen 
forventer at fortsætte dette arbejde indtil alle opgange fremstår pæne. 
 
Mølbekæmpelse 
Rentokil foretog mølbekæmpelse i udvalgte lejligheder og kældre. En af de hårdest ramte 
lejligheder var et dødsbo, som Rentokil også stod for at tømme og rense. Det forventes at 
problemet nu er løst. 
 



Revision af foreningens vedtægter 
Foreningen har arbejdet med at opdatere vedtægter over de seneste 2-3 år. Den lange 
behandlingstid skyldtes bl.a. at vi forventede at der kom nye normalvedtægter, som skulle 
indarbejdes. De blev forkastet på målstregen, og derfor genoptog bestyrelsen arbejdet med at 
færdiggøre de nye vedtægter. Disse bliver sat til afstemning under punktet med forslag fra 
bestyrelsen. 
 
Altaner 
Der blev i efteråret udsendt et spørgeskema til medlemmerne vedrørende altanprojektet. Der blev 
modtaget svar fra ca. halvdelen af medlemmerne, hvoraf ca. 2/3 var positive overfor forslaget. 
Bestyrelsen besluttede på den baggrund at det ikke var relevant at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling for at stemme om dette punkt. 
Grundet den lave svarprocent lader bestyrelsen forslaget komme til afstemning på denne 
generalforsamling, så der foreligger en entydig afgørelse fra medlemmerne. For at sikre en 
afgørelse den kommende bestyrelse kan arbejde ud fra vil renovering også blive stillet som forslag. 
 
 



Ad pkt. 5 – Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
A: Nye vedtægter 
De eksisterende vedtægter er senest opdateret i 2008 og er ikke længere tidssvarende. Gennem 
flere års arbejde er der blevet udarbejdet et nyt sæt vedtægter. 
 
Forslag: 
De nye vedtægter erstatter eksisterende. 
 
B: Maling af opgange 
Flere medlemmer har løbende ønsket at få malet opgangene. Bestyrelsen har indhentet tilbud og 
det vil koste ca. 1.000.000kr at gennemføre. Det foreslås at dette udføres over 2 regnskabsår for 
ikke at belaste budgettet for meget. 
 
Forslag: 
Der afsættes i budgettet 400.000kr i 2019 og ligeledes i 2020. De resterende 200.000kr tages fra 
opsparingen. 
 
C: Cykelstativer 
Gården fyldes til stadighed af flere cykler end der er opsat stativer til. Det får gården til at fremstå 
rodet, og det er et problem der forventes stigende fremover.  
 
Forslag: 
Der opstilles cykelstativer på de skrå brostensbelagte områder foran Ved Andebakken 1-3 og 7-9. 
 
D: Altaner 
Falkon rådgivende ingeniører er blevet inviteret til at bidrage med teknisk viden og besvare 
spørgsmål vedrørende altanerne. Dette gælder såvel nuværende tilstand, information om 
altanprojektet, og hvad der kan forventes ved en renoveringsløsning. 

Såfremt nye altaner vedtages, udgår forslaget om udelukkende renovering. Hvis begge forslag 
forkastes, er det muligt, at det bliver nødvendigt på sigt at afspærre områder under altanerne, 
ligesom der kan blive nedlagt forbud mod brug af altanerne af sikkerhedsmæssige hensyn. 

D1: Nye baggårdsaltaner 
Alle altaner udskiftes og forstørres så vidt muligt. Forslaget er blevet til over en længere periode 
med input fra beboermøder, og er tegnet af tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen Skielboe. Der er 
taget hensyn til lysindfald, indkig hos naboer, og arkitektoniske forhold ved facaden. 
Mange medlemmer oplever problemer med at dørene ikke kan åbnes helt, at arealet er for småt 
til at bruge altanen, og at nogle har et mellemrum ind mod muren. 
Alle medlemmer er forpligtet til at betale for renovering af altanerne pr fordelingstal, og derfor vil 
det beløb der er anslået til renovering indgå i finansiering efter dette princip. Derudover skal de 
medlemmer der får en større altan betale merudgiften proportionalt med den nye altans areal. 
For at sikre en solidarisk finansiering bliver de allermindste altaner i hjørnerne fritaget for 
merudgift (Ved Andebakken 2.tv, 9.mf + 10.th). Medlemmer uden altan betaler ligeledes ingen 
merudgift ift. renovering. 



Oversigt over anslåede beløb fordelt på medlemmerne lægges på hjemmesiden ca. 2 uger inden 
generalforsamlingen sammen med illustration af altanernes udformning. 
 
Forslag: 
Bestyrelsen bemyndiges til at indgå entrepriseaftale vedr. etablering af nye altaner i 
overensstemmelse med det som bilag B vedlagte projekt med eventuelle nødvendige ændringer. 
Udgifterne hertil fordeles mellem ejerne i overensstemmelse med det princip, der er skitseret i 
bilag C. 
Bestyrelsen bemyndiges til brug for etableringen af nye altaner til at optage fælleslån på indtil 16 
mio kroner. 
 
D2: Renovering af baggårdsaltaner 
Forslag: 
Bestyrelsen bemyndiges til at indgå entrepriseaftale vedr. renovering af eksisterende bagaltaner i 
overensstemmelse med Falkon A/S projekt med eventuelle nødvendige ændringer. Udgifterne 
hertil fordeles i forhold til gældende fordelingstal, jævnfør bilag C. 
 
Bestyrelsen bemyndiges til brug for renoveringen til at optage fælleslån på indtil 8 mio kroner. 
 


