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GENERALFORSAMLINGSREFERAT 
 

Onsdag 14. september 2016 kl. 19.00  blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vibenshus Bo-

ligforening, hvilken generalforsamling blev afholdt i Vibenshave, Nyborggade 9, 2100  København Ø. 

 

Der var repræsenteret 29 af foreningens 54 medlemmer, heraf 10 medlemmer i henhold til fuldmagt. I 

øvrigt deltog fra administrators kontor advokat Jens Larsen. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent.  

2. Forslag. 

A) Ændring af foreningens vedtægter, hvorved vedtægterne bliver bragt i overensstemmelse med 

ABF´s standardvedtægt med de undtagelser, der følger af foreningens særlige forhold.  

B) Bemyndigelse til at omlægge foreningens lån, såfremt det er økonomisk fordelagtig, idet besty-

relsen herunder er bemyndiget til at omlægge til lån med længere løbetid og/eller en uvæsentlig 

merydelsesbetaling til følge. 

C) Valg af suppleant til bestyrelsen. 

 

Ad punkt 1, dirigent 
Jens Panduro bød som formand velkommen og på bestyrelsens forslag blev advokat Jens Larsen valgt 

som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslut-

ningsdygtig, dog ikke i forhold til en eventuel endelig vedtagelse af vedtægtsændringsforslaget.  

 

Ad punkt 2, forslag 
A. Forslag til vedtægtsændringer. 

 
Forslaget var vedlagt indkaldelsen, og de særlige for foreningen gældende forhold var heri 
fremhævet med fed skrift. 
 
Det blev bemærket, at formålet med vedtægtsændringen overordnet er at bringe vedtægterne i 
overensstemmelse med ABF´s standardvedtægt i videst muligt omfang. Kun de helt særlige in-
dividuelle forhold, der er gældende for foreningen, er derved videreført i vedtægtsændringsfor-
slaget, mens andre tidligere bestemmelser er udgået som følge af, at de er uforenelige med det 
overordnede sigte om en harmonisering med ABF´s standardvedtægt. 
 



  2. 

 

Dette udelukker ikke, at der sidenhen kan gennemføres vedtægtsændringer som følge af ændre-
de forhold og ønsker. 
 
Der blev ad vedtægtsændringsforslagets § 9, stk. 1, gjort opmærksom på, at det herved anførte 
vedrørende ”vandmålere” ved en fejl var optaget i forslaget, da foreningen har en anden ordning, 
hvorefter udskiftning af vandmålere påhviler foreningen, og der ikke ved forslaget er tilsigtet en 
ændring heraf.  
 
Ligeledes er det anførte i § 9, stk. 1, angående ”ruder, indvendige dele af vinduer og døre” og 
”åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer” ikke i overensstemmelse med de herom gæl-
dende bestemmelser, og udgik som følge heraf tilsvarende af forslaget. 
 
Endvidere blev der tilsvarende ad § 11, stk. 1, angående tilladelse til fremleje ved ferieophold 
gjort opmærksom på, at ”ferieophold” ved en fejl ved optaget i forslaget, da foreningen ikke p.t. 
tillader fremleje ved ferieophold, og der ikke ved forslaget er tilsigtet en ændring heraf. 
 
Efter drøftelse i øvrigt overgik man herefter til afstemning af det foreligge forslag med de nævn-
te ændringer angående ”vandmålere” og ”ferieophold”, der udgår af vedtægtsændringsforslaget, 
og dirigenten konstaterede, at 26 medlemmer stemte for forslaget, mens 1 stemte imod og 2 und-
lod at stemme. 
 
Da forslaget herefter var vedtaget med mere end 2/3 dels flertal, kan forslaget herefter genfrem-
sættes på en kommende generalforsamling, hvor forslaget eventuelt vil kunne vedtages endeligt 
med et flertal på 2/3 af de der fremmødte medlemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer, 
jf. herved vedtægternes § 25, stk. 3. 

 

B. Bemyndigelse til at omlægge foreningens lån. 
Det blev bemærket, at forslaget ikke angår eventuel omlægning af altanlånet, der i sin tid finan-
sierede udførelsen af altaner, hvilket lån tidligst kan omlægges i 2019. 
 
Endvidere blev det bemærket, at bemyndigelsen ikke omfatter omlægning til lån med afdrags-
frihed. 
 
Forslaget blev herefter vedtaget med et overvældende flertal. 

 

C. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
Benny C. Johansen, Kertemindegade 9, 4.th., blev valgt som suppleant. 

-----oooo0oooo----- 
Der fremkom ikke yderligere, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. - General-

forsamlingen hævet. 

 

Som dirigent:  

Jens Larsen, advokat        


