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GODKENDT 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 6. maj 2013 i  
A/B Viktoria 28-30 

 
Vi startede med at spise thai-mad, som vi havde bestilt udefra. Under middagen var 
der mulighed for at skrive ideer til, hvad der kendetegner de fem værdier (Dialog, 
Økonomisk ansvarlighed, Hjælpsomhed, Børnevenlig og Engagement), som 

bestyrelsen har valgt. Bestyrelsen vil efterfølgende arbejde med ideerne. 
 

Gunvor, hendes mor samt en barnepige havde 14 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. Mira 
28, 1.tv. Hanne 

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

28, 2.th. Lisa 
28, 3.tv. ved fuldmagt 
28, 3.th. ved fuldmagt 

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

28, 5.th. Maria 
 
30, st.tv. June 

30, st.th. Ulla & Lars 
30, 1.tv. Bente 

30, 1.th. Lars  
30, 2.tv. Ton & Iben 
30, 2.th. ved fuldmagt 

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

30, 4.tv. Hanne 
30, 4.th. Stine 

30, 5.tv. Natalia & Daniel (har ikke stemmeret, da de først overtager lejligheden 
den 1. juni 2013) 

30, 5.th. Kim 

 
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 16 andelshavere frem og der var fuldmagt fra seks. Det vil sige hele foreningen  
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var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Det har betydning for pkt. 5, hvor der skal 
være ⅔ mødt (det vil sige 16) på grund af vedtægtsændring. 

 

2. Bestyrelsens beretning 
 
Den skriftlige beretning var udsendt på forhånd, men Hanne valgte at læse den højt 
og knyttede også nogle kommentarer hertil.  

 
Regler 

Det er kun de to Christianiacykler og barnevogne, der må stå i porten. 
Skraldemændene skal kunne komme forbi med containerne. 

Gratisaviser og reklamer skal ikke lægges ovenpå postkasserne. Smid dem selv ud. 

Ingen affald på trapperne. Der er stor risiko for brandfare. 

Nogle oplever, at der bliver råbt for meget fra altanerne og ned i gården. En hjælp 

kunne være, at der råbes en gang og børnene kommer hen og modtager informa-
tionen.  

Herefter udspandt sig en drøftelse af de mange regler, som kan virke begrænsende 
for mange. Vi er en lille forening og må kunne tale om tingene. Bestyrelsen ønsker 
ikke at agere som politimænd. 

Fiberby 
Bestyrelsen har skulle indgå en ny aftale med Fiberby. Vi har jf. referat fra 

bestyrelsesmødet den 8. april 2013 haft nogle uddybende spørgsmål til Fiberby, som 
de har svaret på.  

Fiberby vil ikke udøve censur for beboerne, for deres aktivitet på internettet. 

Fiberby samarbejder med myndigheder omkring efterforskning og bekæmpelse af 
kriminalitet. 

Fiberby vil aldrig lukke for en internetbruger uden det skyldes, at brugeren har 
installeret (bevidst eller ej) en aggressiv virus, som har udgjort en sikkerhedsrisiko for 
beboerne i foreningen eller Fiberby. 

Ved henvendelse fra andre internetudbydere (ISPer) pga. ulovligheder fra en bruger i 
Fiberbys net, fx ved virusangreb eller hacking, forbeholder Fiberby sig retten til at 

lukke for internetadgang til brugeren/lejligheden og pålægge brugeren at fjerne 
skadeligt udstyr. 

Telefonsupport er og forbliver gratis, men vær opmærksom på, at hvis Fiberby 

kommer ud, er det beboeren, der skal betale udgiften. 

Bestyrelsen har i nyhedsbrev nr. 2/april 2013 efterlyst de af jer, som har problemer 

med at blive smidt af nettet. Vores oplevelse er, at det primært skyldes Apples 
produkter, men Fiberby er ikke de eneste udbydere med denne udfordring. Det kan 
skyldes, at man skal have trådløst udstyr, der understøtter 5 GHz, da der er knapt så 

mange, som benytter dette frekvenslag. 
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Fiberby vil gerne være med til en test, hvor de udlåner ny routere. Kontakt Ton, hvis I 
er interesserede i dette inden den 1. juni. 

Bioslim i vandet 

Nogle beboere (hovedsagligt i nr. 30) oplever det som et meget stort problem, hvor 
de ugentligt må rense filtrene i blandingsbatterierne. 

Bioslimet startede for ca. fire år siden. Det er noget der kommer ”udefra”, men vores 
forening er særlig ramt. Vi har fået renset rørene og Franziska har udslammet med 
jævne mellemrum. Ventiler på 5. sal er fjernet. 

Det er vigtigt, at vi lader det varme vand løbe godt igennem, når vi har været væk i 
mere end 14 dage. Vær opmærksom på om problemet er fra den kolde eller varme 

hane. Bioslim er i det varme vand. Der er gode råd at hente på HOFORs hjemmeside 
http://www.hofor.dk/ 

Bestyrelsen har stadigvæk fokus på problemet og Franziska noterede sig, hvilke 

lejligheder, der er særlig ramt. 

Salg af lejligheder 

Her udspandt sig en længere drøftelse om vedtægterne skulle gøres mere nutidig set i 
lyset af teknologien, såsom hjemmeside og e-mail. 

Konklusionen blev, at vi fastholder den procedure, der står beskrevet i vedtægterne. 

Sælger skal fortsætte med opslag og indkast i alle postkasser om nedsættelse af 
prisen. 

Hanne har anciennitetslisten over beboerne, hvis nogle er interesserede i denne. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2012  

 

Mürsch gennemgik regnskabet. 

På side 4 Vicevært og renholdelse er det kun 89.213 kr. der er viceværtløn svarende 

til det budgetteret. Posten indeholder også rengøringsmidler og Kirkebjerg 
Ventilations kreditnota på 2.512,76 kr., som kommer retur i 2013-regnskabet. 

Vedligeholdelse er en stor post på 117.568 kr., hvor Gårdlauget står for knapt 50.000 

kr. og varmeanlægget for 44.000 kr.  

Mødeudgifter på side 8 indeholder julefrokost 2011, som først blev afholdt i januar 

2012 og igen i november 2012. Generalforsamling er blevet dyrere, da vi serverer 
mad. 

Der er en rimelig balance mellem udgifter og indtægter, som bl.a. skyldes 

boligforhøjelsen sidste år, som dog først havde virkning fra den 1. maj 2012. 

http://www.hofor.dk/
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
De sidste år har vi hensat 20 mill. kr. og det vil vi også gøre i år. Beløbet er et slag på 

tasken. Beløbet kan fx sættes ned til 15 mill. kr., hvis vi vurderer markedet ser 
anderledes ud. På baggrund af dette er andelsværdien 16.721 kr. pr. m2. Det svarer 

til en andelskrone på 6,68835. Som er det beløb man skal gange med dét, det står på 
andelsbeviset. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2013  

Mürsch gennemgik budgettet.  

Fremover ønsker vi, at serviceaftalerne til Dansk Udsyring og Kirkebjerg Ventilation 
får særskilte poster i budgettet og ikke er indeholdt i disposition for vedligeholdelse. 

Der vil være uændret boligopkrævning. 

Under dette punkt ønskede bestyrelsen at drøfte foreningens 10 års jubilæum den 1. 
december. Vi ønsker at markere dagen, men på hvilket niveau økonomisk? Dagen 

bliver afholdt lørdag den 30. november 2013, hvor Gårdlauget er vært for gløgg og 
æbleskiver i forbindelse med juletræstænding. Herefter vil det går over i jubilæums-

fest. 

Der blev stemt om at anvende et beløb på max 5.000 kr. Det blev enstemmigt 
vedtaget. 

5. Forslag 
 
Bestyrelsen ønsker at indsætte et ekstra punkt i vedtægternes § 13, så el- og VVS-
tjek gøres obligatorisk ved overdragelse af andelen. Der har været flere lejligheder til 

salg det sidste års tid. De fleste lejligheder bliver solgt gennem ejendomsmægler. 
Nogle ejendomsmægler forlanger el- og VVS-tjek – andre gør ikke. Bestyrelsen 
ønsker, at det bliver ens for alle. Der vil fremover komme til at stå: 

 
Ved salg af enhver lejlighed skal der foretages el- og VVS-eftersyn af autoriserede 

håndværkere, som betales af sælger. 
 
For: 21  Imod: 0  Undlader at stemme: 1 

Mürschs erfaringer er, at det giver rimelig stor sikkerhed for, at tingene er som de 
skal være. Det koster ca. 1.200-1.300 kr. 

6. Valg til bestyrelsen 
 
Ton Rouw blev genvalgt som bestyrelsesmedlem med applaus. 
 

Der var desuden plads til endnu et bestyrelsesmedlem. Desværre havde ingen lyst til 
dette hverv. 
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Bestyrelsen består desuden af Hanne Krogh, Ulla Drewsen Lidsmoes og Marie Frost, 
som blev valgt sidste år. 

7. Valg af to suppleanter 

 
Franziska Regenfuss Bang og Sara Hebo blev valgt som suppleanter med applaus.  

 
8. Valg af administrator 

Advokat Peter Mürsch blev genvalgt. 

9. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S blev genvalgt. 

10. Eventuelt 

GF takkede bestyrelsen for den store indsats det forløbende år og er glade for 
hjemmesiden og nyhedsbrevene. Det er tryghedsskabende at komme som ny i 

foreningen og vide, at der er styr på det. Det kommer ikke af sig selv. 

Der blev spurgt til gennemgangen af altanerne. Som det fremgår af referatet fra 
bestyrelsesmødet den 1. oktober 2012, er der ikke noget at komme efter, men vi skal 

være opmærksomme på 5 års gennemgangen med Altan.dk i starten af 2014. 

Der blev spurgt til radiatorrør, der banker. Det kan skyldes natsænkning og hvorvidt 

det er en god idé, er der delte meninger om. Bestyrelsen vil meget gerne have viden 
om dette, hvis beboerne sidder inde med denne. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
______________________ 

Hanne Krogh 
Referent 

 
 

07-05-2013/HK  
 


