
Tid og sted 
12. september, kl 19.00, i Medborgersalen, Danasvej 30B, 1910 Frederiksberg C 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 
3. Eventuelt. 

Ad pkt. 2 – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
Indledning 
Ved den ordinære generalforsamling 14. maj 2019 var stillet forslag om nye vedtægter. 
Dette krævede fremmøde ved mindst 2/3 af foreningens medlemmer per fordelingstal, 
hvilket ikke var opfyldt. Afstemningen gav tilstrækkeligt flertal til at genstille forslaget 
ved ekstraordinær generalforsamling, hvor kravet om antal fremmødte bortfalder. 
Nærmere undersøgelse af den foreslåede §24-8 konkluderede at den udgår af forslaget 
grundet muligt krav om enstemmig vedtagelse, idet det ikke er afklaret før Højesteret 
har afgjort det spørgsmål. 

Fuldmagter 
Til afstemning for Forslag A er fuldmagter givet ved den ordinære generalforsamling 
fortsat gyldige med mindre de er udtrykkeligt tilbagekaldte. 
Til afstemning for alle andre forslag kræves fuldmagt udstedt specifikt til denne 
ekstraordinære generalforsamling.  

Forslag A – Nye vedtægter 
Nye vedtægter foreslås vedtaget uden §24-8 (korttidsudlejning). Se bilag A. 

Forslag B – Igangsættelse af renovering af baggårdsaltaner 
Bestyrelsen foreslår at der igangsættes renovering og at dette finansieres ved optagelse 
af bygge- og fælleslån. Til gennemførelse af renoveringen antager bestyrelsen en 
professionel byggestyrer. 

Estimeret byggebudget er udført af Falkon A/S forud for den ordinære generalforsamling 
og vedlagt i bilag B og bilag C. Der er i budgettet taget det forbehold at der ikke har 
kunnet laves en forundersøgelse til at afdække det fulde omfang af renovering på hver 
enkelt altan. 
Bestyrelsen påregner herudover udgifter til byggestyrer/juridisk bistand på ca. 3% af 
byggesummen svarende til 170.000kr. 
Byggebudgettet er således anslået til ca. 6.000.000kr, jf. bilag for detaljer. 

Bestyrelsen har fået 3 nogenlunde enslydende tilbud fra nogle af de største danske 
banker, men endelig udvælgelse er ikke foretaget.  

Betingelser: 
Løbetid er sat til 20 år.  
Lånet vil være variabel forrentet, som betyder, at ydelsen hen over tid kan ændre sig.  



Ejere deltager forholdsmæssigt i bygge- og fælleslånet efter fordelingstal og hæfter 
personligt og pro rata. Realiserer ejerforeningen et tab på en insolvent i ejer i henhold 
til fælleslånet, vil foreningen kunne udgiftsføre dette tab og kunne kræve betaling af 
samtlige ejere efter fordelingstal til dækning af dette tab. 
Ved salg af ejerlejlighed, hvor sælger ikke foretager indfrielse af sin andel af 
fælleslånet, overgår ovennævnte hæftelse til den nye ejer. 
Bidrag til betalingen af låneydelsen er pligtig ydelse til foreningen. 
Renteudgifter er fradragsberettigede hos den enkelte ejerlejlighedsejer.  
Hver enkelt ejerlejlighedsejer, som ønsker at betale udgiften med det samme, kan gøre 
dette forlods. 
Man kan på ethvert tidspunkt i betalingsperioden betale sin restgæld mod et gebyr til 
banken og ejerforeningens administrator i størrelsesordenen kr. 2.500,-. 

Estimeret ydelse for de enkelte ejere ved nuværende rente på ca. 2,5% er vedlagt i bilag 
D. Konsekvensberegningen er lavet ud fra låneloftet i de indhentede tilbud på 
8.000.000kr.
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