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GENERALFORSAMLINGSREFERAT  
 
 

Mandag 18. december 2017 kl. 19.00  blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vibenshus Bo-

ligforening, hvilken generalforsamling blev afholdt på Vibenshus Skole, Kertemindegade 10, 2100  Kø-

benhavn Ø. 

 

Der var repræsenteret 38 af foreningens 52 medlemmer, heraf 8 medlemmer i henhold til fuldmagt. 

 

I øvrigt deltog fra administrators kontor advokat Jens Larsen. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.  
2. Forslag 

A) Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en af bestyrelsen valgt ny revisor til udarbejdelse af 
regnskab for 2017 samt indstilling til eventuelt valg på næstkommende ordinære generalfor-
samling i 2018. 

B) Forslag om ændring af vedtægtens § 15 stk. 1, 2. afsnit, 3. pkt., angående vurderingsprincip, 
hvorved det herefter bliver gældende,  at ”Værdien af foreningens ejendom fremover bliver op-
gjort efter generalforsamlingens bestemmelse i overensstemmelse med andelsboligforeningslo-
vens § 5, stk. 2, litra a), b) eller c)”. 

C) Forslag om, at der til opgørelse af værdien af foreningens ejendom i regnskabet for 2017 bliver 
indhentet en valuarvurdering. 

D) Forslag om ændring af vedtægtens § 14, stk. 2, angående overdragelse, hvorved det bliver gæl-
dende, at børn af andelshaveren har fortrinsret til at overtage andelshaverens lejlighed, idet § 
14, stk. 2 A) herefter får følgende ordlyd: ”Børn, der indstilles af andelshaveren”, mens gæl-
dende litra A-E) herefter bliver til litra B-F). 

 
 

Ad punkt 1, dirigent 
 

Der blev budt velkommen af foreningens formand, Camilla Kongsgaard, og efter bestyrelsens forslag 

blev advokat Jens Larsen valgt som dirigent.  

 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved omdeling af indkal-

delser 10. december 2017, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, herunder også i forhold til 

de fremlagte vedtægtsændringsforslag, da mere end 2/3 af foreningens medlemmer var repræsenteret på 

generalforsamlingen. 



  2. 

 

 

 

Ad punkt 2, forslag 
 

A. – Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage ny revisor. 

 

Det blev oplyst, at foreningen har modtaget en større faktura fra revisor vedrørende arbejde angående 

korrektion af 2016-regnskabet, de regnskabsmæssige principper og undersøgelser m.v. foranlediget af, 

at 2014-regnskabet er forkert anlagt. 

 

Bestyrelsen agter ikke at betale revisors honorarkrav, da revisor ikke bør skulle have betaling for kor-

rektioner i forhold til eget tidligere arbejde, og bestyrelsen har herunder med administrator drøftet tiltag 

i forhold til at indbringe spørgsmålet om 2014-regnskabet for revisornævnet til afklaring af, hvorvidt der 

er begået fejl af revisor selv. 

 

På baggrund heraf og den store faktura i øvrigt i sig selv mener bestyrelsen ikke at kunne fortsætte sam-

arbejdet med revisor. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer idet generalforsamlin-

gen herunder i det hele tilsluttede sig bestyrelsens indstilling til spørgsmålet om betaling og indbringelse 

af sagen for revisornævnet. 

 

 

B. – Forslag om ændring af vedtægtens § 15, stk. 2 angående vurderingsprincip. 

 

Forslaget, hvorefter det fremover skal være muligt for generalforsamlingen med almindeligt flertal at 

beslutte, om der ved regnskabsaflæggelsen fra gang til gang også skal kunne vælges valuarvurdering til 

brug for værdifastsættelsen af foreningens ejendom blev drøftet, og der blev fremført synspunkter til 

støtte herfor og mod dette. 

 

Det blev herunder navnlig fremført, at en valuarvurdering vil sikre, at der bliver opnået højest mulige 

pris ved salg, hvilket stiller fraflyttende medlemmer bedre på boligmarkedet, mens det herover for blev 

fremført, at det gør det sværere for udefrakommende, børn af andelshavere og ekspektanter på venteli-

sten at kunne købe, hvis priserne på lejlighederne bliver for høje. 

  

Man overgik herefter til afstemning, hvorved dirigenten konstaterede, at 25 stemte for forslaget, mens 

13 stemte imod, hvorved forslaget var faldet, da der ikke derved var opnået det fornødne flertal på 2/3. 

 

 

C. Forslag om indhentelse af valuarvurdering til brug for udarbejdelse af 2017-regnskabet. 

 

Forslaget blev trukket. 



  3. 

 

 

 

D. Forslag om ændring af vedtægtens § 14, stk. 2, angående overdragelse. 

 

Forslaget var fremsat på foranledning af Dora Christensen, Kertemindegade 11, 4.th. og sigtede på at 

gøre det muligt at overdrage sin lejlighed til børn også i levende live, hvilket vedtægten i dag ikke giver 

mulighed for. 

 

Efter drøftelse af forslaget overgik man herefter til afstemning, hvorved dirigenten konstaterede, at 7 

stemte for forslaget, mens 31 stemte imod, hvorved forslaget, da der ikke derved var opnået det for-

nødne flertal på 2/3. 

 

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

forsamlingen hævet. 

 

 

 

Som dirigent: 

 

…………………………………………  

Jens Larsen, advokat        


