
   

2014-04-26 

 

Til Andelshaverne i A/B Mariendalsvej 62-64 

Hermed referat fra Ordinær generalforsamling i andelsbolig foreningen for året 2013/2014 

Generalforsamlingen blev indvarslet 10/3 -2014 og afhold 08/04-2014.  Generalforsamlingen var rettidigt 

indvarslet og beslutningsdygtig. 

Antal fremmødte: 18 + 2 fuldmagter.Bonnie Murch belv valgt som dirigent,  Morten Madsen som referent 

 

1. Bestyrelsens beretning: 

 

Beretningen var udsendt på forhånd og blev taget til efterretning uden kommentarer. 

 

2. Årsregnskab 2013: 

Regnskabet blev gennemgået. Regnskabet betegnes som meget fint. Foreningen har i runde tal 

aktiver for 60 millioner og gæld for 13 millioner. 

 

Regnskabet indeholder nye nøgleværdier, dette er afledt af at der kommer en andelsbolig portal. 

 

Regnskabet blev godkendt med uændret andelskrone på 17,45. 

 

3. Budget: 

Budgettet for 2014 blev gennemgået og herefter godkendt. 

 

4. Forslag: 

 

4.1. Vedligeholdelsesplan: 

Planen blev gennemgået, især fugning af bygninger er en dyr post. Fugning forventes at foregå i 

2015. 

Bestyrelsen blev bemyndiget en ramme for lån op til 3,6 millioner kroner til forestående 

renoveringsopgaver. Renoveringsopgaverne er beskrevet i udsendt vedligeholdelsesplan. Beløbet 

skal kunne rummes i budgettet.  

Der er mulighed for at vi kan få tilskud til renovering af klimaskærm (herunder fugning). Tilskuddet 

kommer fra kommunen og er op til 33% af det udførte arbejdes beløb, bestyrelsen vil arbejde på 

at få del i dette tilskud. 

 

  



 

4.2. Omlægning af realkreditlån. 

 

Berettigelse til omlægning af eksisterende lån er blevet givet. 

 

4.3. Forslag fra medlemmer: 

 

Ændring af bødesystem for udeblivelse fra arbejdsdage:   

 

Det blev vedtaget at fremmøde fra hver lejlighed til én af de  to årlige arbejdsdage er obligatorisk. 

Udeblivelse fra begge arbejdsdage vil medføre bod på 500kr, som trækkes via husleje. 

 

Ændring af vedtægter: 

Bestyrelsen vil arbejde hen mod et endeligt udkast til opdatering af vedtægter 

 

5. Ny Bestyrelsessammensætning: 

 

Lotte Trier (Formand,  ikke på valg) 

Mette Kofoed Borring, (genvalgt) 

Morten Madsen (nyvalgt) 

Carina Britt Schiessl: (nyvalgt for 1 år) 

Signe Kamp Jensen (ikke  på valg) 

Suppleanter: 

Gregers Inselman: (suppleant) 

Marianne Jarsø  (suppleant) 

 

6. Valg af administrator 

Bonnie Mürch genvalgt 

7. Valg af Revisor 

GLB revision genvalgt 

 

8. Eventuelt: 

Barnevogne i opgange: 

Der har i mange år stået barnevogne i opgangene, dette er imidlertid ikke tilladt. Ifølge bygge 

myndighederne er det ikke muligt at få dispensation til dette. Det blev besluttet at barnevogne og 

andre personlige ejendele skal fjernes fra opgange senest den 3. maj 2014. Der arbejdes på at 

finde en løsning til placering af barnevogne 

 

Der blev igen spurgt til vendebeslag på vinduer.  Der blev ikke vedtaget noget angående disse. 

 

Internet/TV: Prisen for disse betragtes som ret høj. Der vil igen blive set for mulighed for at 

nedbringe omkostninger via etablering af netværk. Morten Madsen og Andrew Blackwell kigger på 

muligheder. 



 

Vicevært: Vores stigestrenge til brugsvand (koldt og varmt vand) er i meget dårlig stand, efter 

udsagn fra VVS bør disse snarest skiftes. Det blev aftalt at vi prioriterer udskiftning af stigestrenge 

højere end etablering af dørtelefon. 

 

 

NB: Ved salg af lejlighed: Giv bestyrelsen besked som det første. 

 

 

 

 

 

 

Lotte Trier (Formand)    Morten Madsen 

 

 

 

Mette Kofoed Borring    Carina Britt Schiessl 

 

 

 

Signe Kamp Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


