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GODKENDT 

 
Referat fra ordinær generalforsamling den 2. maj 2011 i  

A/B Viktoria 28-30 
 

Formand Hanne Krogh bød velkommen og de tilstedeværende præsenterede sig: 

 
28, st.tv. ved fuldmagt 
28, 1.tv. Hanne 

28, 1.th. ved fuldmagt 
28, 2.th. ved fuldmagt 

28, 3.th. ved fuldmagt 
28, 4.th. Franziska & Marie 
28, 5.tv. Kenneth 

28, 5.th. Lasse & Tina Thea 
 

30, st.tv. ved fuldmagt 
30, st.th. Ulla 
30, 1.tv. Maj 

30, 2.tv. Ton 
30, 3.tv. Anne-Marie 

30, 3.th. Henrik 
30, 4.tv. Hanne 
30, 4.th. ved fuldmagt 

30, 5.tv. Bente 
30, 5.th. Rasmus & Helene 

 
Desuden var administrator Peter Mürsch tilstede. 
 

1. Valg af dirigent og referent samt registrering af fremmødte og 
fuldmagter  
 
Peter Mürsch blev valgt som dirigent som konstaterede, at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Hanne Krogh blev valgt som referent. Der var 
mødt 12 andelshavere frem og der var fuldmagt fra seks. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd, men Hanne knyttede nogle 
kommentarer hertil. Desuden var der kommentarer og spørgsmål, som blev uddybet 

undervejs. 
 
Den store renovering 

Malerne (Logik & Co) er endnu ikke helt færdige, så vi har tilbageholdt 20.000 kr. af 
regningen. Et flyttefirma har lavet mærker i nr. 28, som bliver udbedret snarest.  
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Der var spørgsmål til afstemning i nr. 28 til farve-kalas, hvor der var lige stemmer 
mellem to farver, men én stemme flyttede sig til sidst. 
 

Snarest går håndværkerne i gang med at reparere og male vinduerne. I den 
forbindelse kommer der stillads, som er en billigere løsning end lift. Vi vil anbefale, at 

de starter mod gården, så vi kan bruge altanerne. Bestyrelsen vil i et nyhedsbrev gøre 
opmærksom på sikkerheden (vinduer skal være lukkede) og hvor længe vi kan regne 
med, at arbejdet pågår. Det er Tilstandsrapporten der anbefalede, at vinduerne bliver 

ordnet. På GF i 2010 blev det besluttet, at håndværkere skulle varetage dette frem for 
beboerne selv. 

 
Kloak 
Der var en syn- og skønsmand ude og tjekke kloakkerne den 18. april. Bestyrelsen 

har ikke læst referatet, men umiddelbart har vi ikke nogen god sag. Den kommende 
bestyrelse vil snarest kigge på sagen og holde beboerne orienteret. 

 
Kommunikationsstrategi 
Velkomstpjece til nye beboere blev uddelt til orientering. Den bliver revideret efter GF.  

 
Vores nye hjemmeside www.abviktoria28-30.dk er gået i luften. Vi talte om 

hjemmesiden kunne bruges som et debatforum blandt beboerne. Det vil administrativt 
være en stor udfordring. Alle er velkomne med gode ideer. Der var stor ros til 
nyhedsbrevene, som mange mente var en god måde at informere på.  

 
GF takkede bestyrelsen for den store indsats det forløbende år. 

 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2010  

 

Mürsch gennemgik regnskabet. 
 

Rest EL 2009 skyldes altanprojektet. Det har desuden medført et højere a conto beløb 
i 2010. Vi vil bede DONG om at aflæse EL for at få sat beløbet ned allerede i år. 
 

Der blev spurgt til, hvad reservefonden er. Det kan oversættes med friværdi i 
foreningen. 

 
Vi vil undersøge om det kan betale sig at omlægge altanlån. I så fald skal beboerne 
have mulighed for at indfri deres skyldige beløb. 

 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 
Den offentlige ejendomsvurdering er ikke faldet i Københavns Kommune. De sidste år 

har vi hensat 20 mill. kr. og det vil vi også gøre i år. På baggrund af dette er 
andelskronen 16.967 kr. pr. m2. 
 

 

http://www.abviktoria28-30.dk/
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4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2011 og beslutning 
om ændring af boligafgiften 

 
Administration er blevet dyrere, da det er blevet momsbelagt. 

 
Der var et ønske om at minimere udgifterne frem for en huslejestigning. Der var 
forslag om lys på trapperne blev slukket om natten eller der var mulighed for manuelt 

at tænde det. Der kunne komme solfanger på taget til den fælles strøm. Kunne der 
spares på renovationen? 

 
Bestyrelsen er interesseret i et budget der balancerer. Vi kan ikke blive ved med at 

tage af ”cigarkassen”. Vi kan risikere, ved at vente med huslejestigning til næste år, 
at den bliver højere end de foreslåede 5,5 %. 
 

For: 9 Imod: 9 Undlader at stemme: 0 
 

Forslaget er forkastet. Der var en drøftelse om beløbet kunne være mindre, men det 
ønskede GF ikke. 
 

5. Forslag 
 
5.1. Bestyrelsen ønsker at ændre formuleringen i vedtægternes § 23.2, så der 
fremover kommer til at stå: Den ordinære GF afholdes hvert år inden 5 måneder efter 

regnskabsårets udløb… 
 
For: 17  Imod: 0 Undlader at stemme: 1 

 
5.2. Bestyrelsen ønsker at ændre formulering i vedtægternes § 24.5, så der fremover 

kommer til at stå: Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give 
fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. 
 

Bestyrelsen fik den ønskede debat. Enlige med børn har svært ved at komme til GF. 
Det handler ikke om manglende engagement. Det kan være GF skal holdes tidligere 

på dagen eller en søndag? De andelshavere som bor alene vil heller ikke kunne give 
fuldmagt til nogen.  
 

Under dette punkt blev det drøftet, hvorvidt det var hensigtsmæssigt, at fuldmagterne 
var specificerede til de enkelte punkter frem for blanke. Når det drejer sig om 

vedtægtsændringer, gør det ikke noget de er specificerede.  
 

Bestyrelsen trak sit forslag. 
 
5.3. Bestyrelsen ønsker en tilføjelse til § 28.5. så der kommer til at stå: … samt 

myndige bestyrelsesmedlemmer, dog højst 1 bestyrelsesmedlem pr. husstand. Når et 
bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen, skal han eller hun erstattes af en 

suppleant, som dog ikke må dele husstand med en af de øvrige tilbageværende 
bestyrelsesmedlemmer. Retten til at træde ind i bestyrelsen bliver givet videre til 
næste suppleant. 
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Enstemmigt vedtaget. 
 
5.4. Beboerne får en weekend om året, hvor de er ansvarlige for snerydning samt 

saltning. 
 

Franziska vil udarbejde instruks, hvor i det fremgår hvornår der skal være ryddet sne. 
På grund af den fremskredne tid, fik vi ikke fordelt weekenderne. Det vil den 
kommende bestyrelse sørge for. Bl.a. kunne det overvejes, at nogle beboere faktisk 

kunne tjene penge på at rydde sne for hinanden. 
 

For: 17 Imod: 1 Undlader at stemme: 0 
 
5.5. Bestyrelsen ønsker at bruge ca. 60.000 kr. på at få ordnet linoleumsgulvene i 

opgangene. 
 

Franziska mener kun, at det er fortrapperne der trænger. I så fald vil det blive 
billigere. Der ønskes også nye måtter. På baggrund af ændringsforslaget blev 
afstemningen: 

 
For: 11 Imod: 4 Undlader at stemme: 3 

 
5.6. Bestyrelsen ønsker, at GF tilslutter sig bestyrelsen beslutning om eksklusion af 
Birgit Højgaard, boende i andel nr. 16. 

 
Birgit er ekskluderet pga. mislighold af huslejeforpligtelser. Der er fogedsag den  

3. maj 2011 og for at være sikker på, at formalia er overholdt, ønskede bestyrelsen 
denne afstemning. 
 

For: 17 Imod: 0 Undlader at stemme: 1 
 

Der har desuden været en del ballade i den pågældende lejlighed og opgang, som 
bestyrelsen har orienteret om ved et møde med beboerne den 23. februar 2011. 

 
5.7. Henrik Nordentoft havde indsendt et forslag om reduktion af energiforbrug ved 
bl.a. at melde sig ind i netværket ”Vores Hjem – Vores Klima”. 

 
Der var et ønske om, at fokus gik på besparelser nu og her. Henrik vil gerne stille sig 

til rådighed som tovholder for en projektgruppe, hvor Franziska også var interesseret i 
at deltage. Andre er velkomne. Vi vil nævne det i et nyhedsbrev. 
 

Bestyrelsen bemyndiges til at bruge op til 10.000 kr. 
 

For: 14 Imod: 0 Undlader at stemme: 4 
 

6. Valg til bestyrelsen 

 
Ton Rouw blev genvalgt uden modkandidater. 
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Desværre ønskede ingen andre at melde sig. Bestyrelsen er beslutningsdygtig  
og består herefter af Hanne Krogh som formand samt Ton Rouw, Marie Frost og 
Ulla Drewsen. 

 
7. Valg af to suppleanter 

 
Franziska Regenfuss Bang og Lars Lidsmoes modtog genvalg uden modkandidater. 

 

8. Valg af administrator 

 
Advokat Peter Mürsch blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor 

 
Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt 
 
Lasse modtog et gavekort til Stadium, en Faxe Kondi og en Heineken som tak for 
indsatsen med at lave hjemmesiden. 

 
Franziska erindrede om, at der ikke må stå cykler i porten og de må heller ikke låses 

fast til blomsterstativerne ved fortrapperne. 
 
 

 
 

     
______________________  __________________________ 

Peter Mürsch   Hanne Krogh 
Dirigent    Referent 


