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GODKENDT 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 30. april 2012 i  
A/B Viktoria 28-30 

 
Vi startede med at spise sandwiches, som Iben havde lavet. Gunvor og Caroline havde 
11 børn i deres varetægt oppe hos Gunvor og Henrik. 
 

Formand Hanne Krogh bød velkommen og de tilstedeværende præsenterede sig: 
 

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

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

28, 3.tv. Lotte 
28, 3.th. Ravi 
28, 4.th. Franziska  

28, 5.tv. Kenneth 
28, 5.th. ved fuldmagt 

 
30, st.tv. Charlotte 
30, st.th. Ulla 

30, 1.tv. Maj & Andreas 
30, 1.th. Lars Henrik 

30, 2.tv. Ton 
30, 2.th. Elina 

30, 3.tv. Anne Marie 
30, 3.th. ved fuldmagt 
30, 4.tv. Hanne 

30, 4.th. Stine 
30, 5.tv. Bente 

 
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 17 andelshavere frem og der var fuldmagt fra fire. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
 

Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd, men Hanne knyttede nogle kommen-
tarer hertil.  
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Bioslim i vandet 
Vi har modtaget rapporten fra Guldager vedr. bioslim i vandet. De er kommet med 
nogle anbefalinger, hvor vi vil starte med at skifte et par ventiler og cirkulations-

pumpen og se hvordan det går.  
 

Barnevogne 
Vi har fået flere små børn i foreningen, og barnevogne står i opgangene. Det kan 
være uhensigtsmæssigt af hensyn til brandfare. Ni ud af ti brande i opgange opstår i 

barnevogne. Vi har drøftet det i bestyrelsen og vil høre GFs holdning til at opsætte en 
ræling i porten, hvor barnevogne kan låses fast til. Porten er ikke brandport. Det vil 

ikke være den, brandvæsenet vil bruge i tilfælde af brand. 
Det er stadigvæk muligt at sætte barnevogne i kælderen. 
Ulla og Lars har en særaftale om, at deres ladcykel må stå i porten, da der ikke er 

plads til den i cykelstativet. 
Der var opbakning til at sætte en ræling op. 

 
Cykler 
Vi har mange cykler i gården. Gårdlauget står for cykeloprydning et par gange om 

året. Der ligger mange børnecykler rundt omkring. Franziska har sat nogle i kælderen. 
Mange tænker måske, at det kan være andre kan få glæde af børnecyklerne, når 

deres børn er vokset fra dem. Der var forslag om at holde et børnecykelloppemarked. 
Bestyrelsen vil gerne samle børnecyklerne et sted. Vi foreslår ved cykelstativet i det 
fri ved nr. 30.  

Vi talte om cykler foran Viktoriagade. Det er meget omstændigt at få tilladelse til at 
sætte cykelstativer op. Franziska anbefalede, at cyklerne kom på støtteben, så muren 

ikke bliver ødelagt. Selvom der er mange cykler, forebygger det graffiti.  
En mulighed kunne være også at opsætte ræling her, men der var bekymring om, at 
alt muligt så blev låst fast. 

Gårdlauget har sagt ja til at betale for nye cykelstativer og bestyrelsen eftersøger 
fagkyndige til opsætning. 

 
Værdier 

I sidste nr. af ABF Nyt (marts 2012) var der en artikel om værdikort, som andels-
foreninger kan bestille hos ABF. Ved hjælp af værdikortene kan man blive lidt mere 
spids på, hvilke værdier der er vigtige for boligforeningen. Potentielle købere vil vide, 

hvad de får, når de vælger en lejlighed i foreningen med værdigrundlag. 
Bestyrelsen har aftalt at arbejde med det i den nye bestyrelse, men Hanne var 

interesseret i at høre GF om de vil have indflydelse på processen.  
Der var en overvejende majoritet til, at bestyrelsen arbejder videre med værdier. 
 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2010  

 

Mürsch gennemgik regnskabet. 
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Selvom vedligeholdelsesposten er på 940.027 kr. er det kun ca. 65.000 kr. der er 
brugt på løbende vedligeholdelse.  
 

Der var spørgsmål til, hvad Diverse indeholder på side 7. Revisoren har efterfølgende 
meddelt, at det drejer sig om følgende: 

Småanskaffelser på kr. 6.796,70 
Arbejdsweekend på kr. 1.572,70 
Diverse småt på kr. 54,70 

I alt kr. 8.424,10 
 

Vi har undersøgt om det kan betale sig at lægge vores lån om. Det er kun altanlånet. 
Det bliver omlagt og der vil være en besparelse på 10,66 % for beboerne. Det bliver 
formentlig fra den 1. juli, at der sker en regulering.  

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 
De sidste år har vi hensat 20 mill. kr. og det vil vi også gøre i år. På baggrund af dette 
er andelsværdien 16.586 kr. pr. m2. Det svarer til en andelskrone på 6,6345. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2012 og beslutning 

om ændring af boligafgiften 
 
Der er allerede et underskud på driften på 55.172 kr. før der er brugt en krone på 
vedligeholdelse. Sidste år kunne vi trække på egenkapitalen, men det er slut nu.  

 
Så på baggrund af dette foreslår bestyrelsen at hæve boligafgiften med 48 kr. pr. m2 

pr. år sv.t. en stigning på 8,86 %. 

Stigningen vil være fra den 1. maj 2012. 
 

For: 18 Imod: 2 Undlader at stemme: 1 
 

5. Forslag 

 
5.1. Kenneth Allan foreslår ændring af vedtægternes § 11, så forældrekøb er mulig og 
begrundede sit forslag mundtligt.  
 

Mürsch kommenterede, at det også drejer sig om § 3, som handler om, pligt til at 
bebo lejligheden. Det er muligt for forældre at låne penge til deres børn, hvorefter 

man, skattefrit, kan eftergive ca. 60.000 kr. om året. 
 
Bestyrelsen er i princippet imod forældrekøb, da de har erfaringer for, at engage-

mentet daler, når man ikke selv ejer lejligheden. Vi kan være bekymret for vare-
tagelse af fx snerydning. 

 
Herefter udspandt der sig en diskussion om unge menneskers engagement og Hanne 
bad GF kommentere og efterfølgende stemme om intensionerne i Kenneths forslag, 

som omhandler forældrekøb. Det rent tekniske i hvilke paragraffer det får indflydelse 
på, er ikke så interessant i denne sammenhæng. 
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For: 2  Imod: 15 Undlader at stemme: 4 
 
5.2. Gunvor Schjelde og Stine Hedegaard Andersen ønsker et kaninlaug.  

 
Stine gjorde opmærksom på, at det er Gårdlauget, som beslutter dette, og de har 

givet tilladelse. Tanken er, at interesserede i kaninlauget også står for finansieringen. 
Der skal være en præcisering af ansvaret, og buret skal stå et sted, så dyrene ikke 
dør af varme. 

 
Forslaget blev ikke sendt til afstemning, men der var opbakning til, at Stine og Gunvor 

arbejder videre med det.  
 

6. Energi og miljø 
 
Punktet udgår. 

 
Der er siden sidste generalforsamling ikke sket noget. Bestyrelsen bakker stadigvæk 

op om grønne tiltag, men vil ikke lægge arbejdskraft i det. Hvis nogle beboere er 
interesseret i at arbejde med reduktion af vores energiforbrug, er de velkomne til at 
kontakte Franziska. Vi har ikke meldt os ind i netværket ”Vores Hjem – Vores Klima”. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

 
Hanne Krogh blev genvalgt som formand med applaus. 

 
Ulla Drewsen Lidsmoes og Marie Frost blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer med 
applaus. 

 
Der var desuden plads til endnu et bestyrelsesmedlem, som kun vælges for et år. Der 

blev spurgt til, hvornår bestyrelsen holder møde. Det gør vi ca. en gang om måneden, 
oftest mandag kl. 20-22 i PH-cafeen. 
 

Kenneth Allan var villig til valg, selvom han har sat sin lejlighed til salg. Det medførte 
også applaus. 

 
Bestyrelsen består desuden af Ton Rouw, som blev valgt sidste år. 

 
8. Valg af to suppleanter 

 
Franziska Regenfuss Bang og Maj Juni blev valgt som suppleanter med applaus. Hvis 

Kenneth Allan udtræder af bestyrelsen pga. salg af lejligheden indtræder Maj i 
bestyrelsen jf. vedtægtsændringen sidste år (§ 28.5). 
 

9. Valg af administrator 
 
Advokat Peter Mürsch blev genvalgt. 
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10. Valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S blev genvalgt. 
 

10. Eventuelt 
 
Mattias henstillede til, at vi på vores fællesarealer fx trapper går stille, især i yder-
timerne. Her er temmelig lydt. 
 

Bagdørene står tit åbne. Det er alles ansvar at lukke dem. 
 

Vi er blevet anbefalet af en fagekspert IKKE at have måtter ved for- og bagdørene, da 
de holder på skidt og bakterier, og dermed nedsætter både sundhed og renhed i 
opgangene. Ha´ evt. en måtte liggende indenfor i lejligheden. I øjeblikket er der 10 

måtter på fortrapperne.  
 

GF takkede bestyrelsen for den store indsats det forløbende år og er glade for 
hjemmesiden og nyhedsbrevene. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
______________________ 

Hanne Krogh 
Referent 

 
 

09-05-2012/HK  
 


