
 

 

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Andebakke-
gården 
 

År 2019, den 14. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Andebakkegården på 
adressen Medborgersalen, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C. 

 

Der var følgende dagsorden:  

 

Ad 1 – Valg af dirigent og referent 
Formanden Anders Rudebeck bød velkommen til aftenens generalforsamling. 

 

Som dirigent blev valgt: Linda Neumann, Newsec. 
Som referent blev valgt: Marie Clausen, Newsec. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold 
til vedtægternes bestemmelser. 

 

Der var repræsenteret 78 ejere, heraf 26 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 989/1910. 

 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning. 
Formanden Anders Rudebeck fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlægges nærværende re-
ferat. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad 3 – Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor 
Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2018, som viste et overskud på kr. 338.644.  
Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 1.470.103. 

Årsregnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 4 – Forelæggelse af årsbudget til godkendelse 
Dirigenten gennemgik budgettet for året 2019, som indebar en stigning i fællesudgifter på 7% for 
2019 og fremadrettet 2% stigning for at følge almindelig inflation. Disse stigninger blev vedtaget ved 
ordinær generalforsamling 29-05-2018. 

Det blev påpeget at lejeindtægten fra naboejendommen ikke er blevet løbende reguleret. 

Der blev stillet spørgsmål til indtægterne for vaskeriet og hvorvidt priserne burde justeres. Bestyrel-
sen svarede at priserne indtil videre er opretholdt for at kompensere for den store udgift der var for-
bundet med indkøb af nye maskiner. Det vil være relevant at revurdere priserne i de kommende år. 
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Der blev spurgt ind til budgetpost på 6500kr til vicevært telefon. Bestyrelsen svarede at den høje 
pris er blevet undersøgt, og det indeholder udgifter mobil og internet, som samlet andrager en må-
nedlig fast udgift på 300-400kr. Budgetposten bør således korrigeres i kommende budgetter. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

 

 

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen. 
 

a) Nye vedtægter 

Bestyrelsen motiverede forslaget og gennemgik udvalgte punkter af særlig relevans for for-
eningens medlemmer. 

- Muligheden for indtræden i bestyrelsen er udvidet ift. tidligere heriblandt nævnes især 
lejere i forældrekøb. Motivationen er den høje andel af forældrekøb i ejendommen, og 
en hensynstagen til at kunne rekruttere til bestyrelsen, samt relevansen af at der blandt 
dennes medlemmer findes personer, som selv på i lejligheden. 

- Krav til brug af momsregistret håndværker ved udførsel af renovering i køkken og bad 
blev fremlagt. Der blev spurgt ind til hvorvidt det bør fremgå at håndværker skal være 
autoriseret. Bestyrelsen begrundede at det ikke nødvendigvis kan gælde alle faggrup-
per, og derfor vil være umuligt at håndhæve. Det besluttes at ”momsregisteret” erstat-
tes af ”autoriseret” såfremt dette kan gøres gældende for alle involverede faggrupper. 

- Paragraf 24 styk 8 vedrørende korttidsudlejning blev diskuteret. Det blev påpeget at 
dette muligvis vil kræve enstemmig vedtagelse for hele foreningen og/eller kan blive af-
vist ved tinglysning. Det besluttes at paragraffen udgår såfremt der kræves enstemmig-
hed og/eller vedtægterne ikke kan tinglyses. Afgørelsen vil blive truffet på baggrund af 
en advokat udtalelse. 

Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 i fordelingstal af samtlige mulige stemmer i 
ejerforeningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 i fordelingstal af samtlige mulige stemmer på ge-
neralforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal, svarende til 652 i 
fordelingstal af de repræsenterede stemmer. Forslaget blev foreløbigt vedtaget med fordelingstal-
lene 967 for, 11 imod og 11 blank. Forslaget kan således endeligt vedtages på den næstkommende 
generalforsamling med kvalificeret flertal svarende til 2/3 i fordelingstal af de tilstedeværende, uan-
set antallet af repræsenterede stemmer. 

Hertil tilskrives at bestyrelsen skal have undersøgt og afgjort de forbehold der er nævnt her i referat 
inden afstemningen på næstkommende generalforsamling. 

 

b) Maling af opgange 

Forslaget blev vedtaget med fordelingstallene 894 for, 84 imod og 11 blank. 

c) Cykelstativer 

Forslaget gav anledning til spørgsmål, som alle blev besvaret. Flere ejere udtalte at de øn-
skede anlægget bevaret, og at bestyrelsen skulle arbejde for at håndhæve reglerne bedre 
for cykelparkering. Der blev foreslået en løsning med at placere cykler rundt om træerne, 
hvilket kræver at bedene gøres mindre. 
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Afstemning blev ved håndsoprækning med blot 6 ejere for forslaget. Det blev herefter forka-
stet uden yderligere optælling. Der blev foretaget en meningstilkendegivelse for det alterna-
tive forslag med cykler rundt om træerne, der ved håndsoprækning opnåede knap halvde-
len af de fremmødte ved antal. Det vurderes at flertallet ønsker gårdanlægget bevaret. 

d) Altaner 

Thomas K. Holm fra Falkon rådgivende ingeniører fremlagde baggårdsaltanernes historik, 
skader, fejl, mangler, og tekniske forhold vedrørende renovering og udskiftning. Der blev 
ligeledes redegjort for de almindelige stigninger i byggebranchen, som er med til at forklare 
prisstigninger i begge løsninger.   
Forslaget gav anledning til spørgsmål, som alle blev besvaret. 

Forslaget om udskiftning til nye altaner blev trukket til fordel for en afstemning om bemyndigelse til 
at undersøge og indhente tilbud på udskiftning til nye altaner. Dette blev begrundet med at det øn-
skede mandat til optagelse af fælleslån uden et konkret lånetilbud blev vurderet for vidtgående. 

Afstemning om bemyndigelse kræver kun 50% flertal, men bestyrelsen ønskede frivilligt at hæve 
grænsen til 2/3 blandt repræsenterede på generalforsamlingen, for at undgå et mandat der på for-
hånd var dømt til at falde ved kvalificeret flertal. 

Der blev stemt om at give bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge og indhente tilbud til udskift-
ning til nye altaner. 

Forslaget faldt, da fordelingstal 452 stemte for, 519 imod og 18 stemte blankt. 

 

Forslaget om renovering af altaner blev trukket til fordel for en afstemning om bemyndigelse til at 
undersøge og indhente tilbud på renovering altaner. Dette blev begrundet med at det ønskede man-
dat til optagelse af fælleslån uden et konkret lånetilbud blev vurderet for vidtgående. 

Afstemning om bemyndigelse kræver kun 50% flertal, men bestyrelsen ønskede frivilligt at hæve 
grænsen til 2/3 blandt repræsenterede på generalforsamlingen, for at undgå et mandat der på for-
hånd var dømt til at falde ved kvalificeret flertal. 

Der blev stemt om at give bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge og indhente tilbud til renove-
ring af altaner. 

Forslaget blev vedtaget med fordelingstallene 682 for, 197 imod og 110 blank. 

Ad 6 – Valg til bestyrelsen. 
Som bestyrelsesmedlemmer var Jan Aarup på valg for 2 år. Jan var villig til genvalg. Julie Koch 
Sheard, Raymond van Wonterghem og Søren Jespersgaard opstillede til bestyrelsen. Alle blev 
valgt ved fredsvalg. Vedtægterne foreskriver at 3 personer er på valg i ulige år, og derfor indtræder 
Julie Koch Sheard i en eksisterende valgperiode. 

 

Herefter ser bestyrelsen således ud: 

 

Bestyrelsesformand Anders Rudebeck  på valg 2020 

Bestyrelsesmedlem Jan Aarup  på valg 2021 

Bestyrelsesmedlem Julie Koch Sheard  på valg 2020 

Bestyrelsesmedlem Raymond van Wonterghem på valg 2021 

Bestyrelsesmedlem Søren Jespersgaard  på valg 2021 

 

Som suppleant blev valgt Lene Bjørg Jensen som blev valgt for et år. 
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Ad 7 – Valg af revisor. 
BHA revision blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til eventuelt valg af ny revisor, såfremt dette måtte medføre en 
økonomisk besparelse for ejerforeningen. Denne blev givet. 

 

Ad 9 – Eventuelt. 
Under eventuelt blev følgende emner drøftet: 

Lejligheder i østgården og med altaner mod Smallegade har oplevet problemer med duer, hvorfor 
flere har opsat duehegn på deres altaner. Der fremsættes ønske om at bestyrelsen undersøger 
hvad der kan gøres for at løse problemet. 

 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 21.42 og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen, dirigenten og referenten. Som doku-
mentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat. 

 

 

 


