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År 2015, den 28. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i
AÆ Lollandsvej 35-37 -39,
der blev afholdt i beboerlokalet, Lollandsvej 39 med følgende dagsorden:

1.
2.
3.

Valg af dirigent og referent.

4.

Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 201 5 til godkendelse og beslutning
om eventuel ændring af boligafgiften.

5.
6.

Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab for 2014 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet samt godkendelse af andelskrone.

Forslag.

Valg til bestyrelsen:

Knudsen
Kirsten Eltong
John Henriksen
Karsten Klein
Erik Lauridsen
Anders Ulrik
Rune Koster
Lisa Vestergaard

7.

Formand

på valg

i20I5

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

på valg

i 2015

på valg

i 2016

på valg

i2016

på valg

i 2015

suppleant
2. suppleant

på valg

i 2015

på valg

i2015

1.

Eventuelt.

Kommende arbei dsweekend.
Der var ud af 28 rnulige mødt

2l

og

1 repræsenteret

ved fuldmagl,

i

alt 22.

Herudover var administrator Kirsten Kloster fra DATEA mødt.

Ad 1. Valg af dirigent oe referent
Formanden bød velkommen og foreslog Kirsten Kloster som dirigent og referent. Kirsten Kloster takkede for valget.

Dirigenten gennemgik indkaldelsen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
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Ad 2. Bes

rqlsens beretnin

Formand fremlagde bestyrelsens beretnins.

.
.

Nye beboere

-

nyebørn.

Tak for godt fremmøde til arbejctsdag.

'

Altanprojekt er en lang proces. Der har været mange problemer.
Den første rådgiver
blevet fyret, og en ny rådgiver er hentet i hus. Vi [ar^faet god
kontrakt. Vi har"søgt
kommunen om tilladelse. Det har givet os visse udfordring"i
la.t sagen blev sendt til
nabohøring. Naboejendommen har ikke givet tilsagn, idet åe
4 altanei i zg kommer på
tæt på naboens vinduer. Måske bliver altanerne i nr. 39
mindre og måske med en skrå
vinkel' Vi har nu to muligheder. Vi kan afvente kommunalbestyrelsens
beslutnin g om2t3 måneder, eller vi kan sammen med naboerne forsøge finde
åt løsningsforslag. Vi håber på en løsning med naboernl i o.e med, de også ønsker
altaner, så de kan også selv få
problemer' Vi kender ikke tidshorisont"r,
-"i vi regner med, at marts 2016 er realistisk' Vi håber på møde med naboerne i slutningen af maj måned.
Vi er nødt til at fortsætte med at betale ekstra i husleje, da vi har optåget rån.

'

Radiatorer er udskiftet' Vi har besluttet i foreningen, at AB
står for vedligeholdelse af
radiatorer. Alle radiatorer i stueetagen er udskiftet.

' Vi har fået.ny energimærkning.

Besparelsespunkter: Udskifte
etageadskillelse i kælderen. Begge dele er udført.

'
o
.
o
,
.
'
o
.

til

led-pærer. Isolering af

Ny tilstandsrapport. Ejendommen i god stand. 2 store poster: Bagtrapper.
Fomyelse af
varmesystem.
Vasketøj, der ikke hentes i vaskekælderen, smides ud indenfor
en use.
Vær opmærksom på vasketider.

Affald: Husk at sortere.
Legetøj i haven. Ryd op.

Rygning: Smid ikke skodder og aske ud af vinduet.
Mange cykler i gården. stil dem på gaden eller i cykelskur.
Beboerlokalet. Husk rengøring.
Låse er udskiftet.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3'

ForelæEPelse

årsregnskabet

af årsre{nskab og eventgel revisionsberetning samt godkendelse uf

Administrator gennemgik årsrapporten og andelskroneberegningen.
Året udviste et negativt resultat på kr. 93.690 før afdrag.
Lån på side 15 står angivet med det gamle indfriede lån. Det
nye lån lyder på 3 oÅ, RKD, opr.
kr. 7.500.000.

aGl
aat

a,a

DATEA
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Andelskronen var foreslået ti\250,95, således at forstå, at der var hensat kr. 600.000 til fremtidige vedligeholdelsesarbejder, og at andelskronen var fastsat til95 % af denne fremkomne værdi, svarende til kr. 1.331.364,jfr. årsrapportens side 20. Dermed en reservation på samlet set i
alt på i alt kr. 1.931.364.

I

de likvide midler på kr. 4.224.588 er indeholdtW.3.493.000, der ud,gør provenu vedrørende
lån optaget til altanprojekt.
Årsrapporten blev vedtaget.
Andelskronen på kr.250,95 blev vedtaget.
Der var fremkommet forslag omkring benyttelse af valuarvurdering frem for en offentlig vurdering. Administrator oplyste, at det er korrekt, at vi formentlig først i 20lg kender ny offentlig
vurdering. Administrator supplerede med, at hvis valget går på en valuarvurdering skal man
indhente ny valuarvurdering hvert år. Den forældes efter iB måneder. Den koster ca. 15-20.000
kr', og hvis man allerede nu vælger at indhente en valuarvurdering nu, vil det også være forbundet med udgift til revisor. Administrator anbefalede, atman ved beregning af en andelskrone ud fra en valuarvurdering bør reservere en rimelig buffer, eksempelvis 10 %. Situationen er
også den, at en valuarvurdering ikke kan tage højde for altaner, der ikke er opsat, så man vil
ikke få et realistisk billede. I øvrigt skal offentlig myndighed også have oplysning o* altaner,
da altaner vil have en værdiforøgende virkning uanset hvad. Bestyrelsen ei i hovedtræk indstillet på sigt at indhente en valuarvurdering, men først når altanerne er opsat.

Vi

stemte om, hvorvidt vi allerede nu skulle indhente en valuarvurdering med udgift tit følge til
vurderingsmand og til revisor.

Ved afstemning stemte 4 ja til en valuarvurdering. Resten stemte enten nej eller blankt. . Dermed blev forslaget afvist.

d4.Fo
af driftsel ændring af boligafsiften

itetsbudset

til

else os beslutni

eyentu-

Administrator gennemgik budgettet.
Budgettet udviste et resultat på positivt resultat på kr. 65.487 før afdragog efter afdrag et negativt resultat på 26.300.
Der var ikke forslag om boligafgiftsstigning.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Forslas
Der var indkommet forslag til valuarvurdering. Dette punkt blev behandlet under punkt 3.

Ad 6. Vale til bestvrelsen
Der var 4, der gerne ville ind i bestyrelsen. Vi valgte skiftlig afstemning. Formand ville gerne
fortsætte og Erik ville gerne udtræde.

Efter valg:
Lisa Vestergaard Knudsen

Formand

på valg i2011

Kirsten Eltong

Bestyrelsesmedlem

på valg

i20ll

DATEA
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John Henriksen

Bestyrelsesmedlem

på valg

i2016

Karsten Klein

Bestyrelsesmedlem

på valg

i2016

Anders Ulrik

Bestyrelsesmedlem

på valg i2017

Rune Koster

1. suppleant

på valg

i2016

Cecilie Thing

2. suppleant

på valg

i2016

Ad 7. Eventuelt

o ). og 10. maj,20. og 21juni og 5. og 6. september (arbejdsweekend til notering)
Spørgsmål til intern venteliste. Du kan skrive
terne venteliste.

o

Problemer med Tv2. John kigger det.

'

Spørgsmål

til

John, hvis du gerne vil med på den in-

til støj i festlokale. Er det underlagt husorden.

Da der ikke var yderligere, der skulle
tak for god ro og orden, kl. 21:00

til

Som sådant ja.

debat, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med

Lyngby, den

1

Som dirigent

..Jtn \

april2015
referent:
,t

,\,.1 1., \

/ \."1.

1',V

Kirsten Kloster, administrator

Bestyrelsen:

Lisa Vestergaard Knudsen

Kirsten

Anders Ulrik

Karsten Klein

John Henriksen

