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GENERALFORSAMLINGSREFERAT  

 

Tirsdag 16. april 2018 kl. 19.00  blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vibenshus Boligforening, 

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

 

Der var repræsenteret 39 af foreningens 52 medlemmer, heraf 7 medlemmer i henhold til fuldmagt. 

 

I øvrigt deltog revisor, Annika Sudbrak Christiansen, fra revisionsfirmaet Grant Thornton, samt fra ad-

ministrators kontor advokat Jens Larsen. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. 

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften. 

5. Forslag. 

A) Bemyndigelse til at omlægge til lån (ikke altanlånet), såfremt det er økonomisk fordelagtig, idet 

bestyrelsen herunder er bemyndiget til at omlægge til lån med længere løbetid og/eller en uvæ-

sentlig merydelsesbetaling til følge. Bemyndigelsen omfatter ikke omlægning til lån med afdrags-

frihed.  

6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen. 

7. Valg til bestyrelsen. 

A) Valg af formand for 2 år.  

B) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.   

C) Valg af en eller to bestyrelsessuppleanter for 1 år.  

8. Valg af repræsentant respektive suppleant til gårdlauget. 

9. Eventuelt 

 

 

Ad punkt 1, dirigent 

 

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

forslag blev advokat Jens Larsen valgt som dirigent.  

 



  2. 

 

Dirigenten bemærkede herefter, at der var sket opslag vedrørende generalforsamlingens afholdelse 19. 

marts 2018 og at der var sket indkaldelse med dagsorden 2. april 2018 og at generalforsamlingen der-

med var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Endvidere bemærkede han, at der udover det ved indkaldelsen indeholdte forslag var indkommet forslag 

fra bestyrelsen angående ændring af vedtægten vedrørende værdifastsættelsen af foreningens ejendom 

ved opgørelsen af andelsværdien, at der var indkommet forslag fra Jan Simonsen angående omlægning 

af lån og at der var indkommet forslag fra Jens Panduro angående administratorskift og mulighed for 

indtræden af et professionelt medlem i bestyrelsen.  

 

 

Ad punkt 2, bestyrelsens beretning 

 

Skriftlig beretning var lagt på foreningens hjemmeside forud for generalforsamlingen, og er tilgængelig 

der. 

 

Der blev efterlyste mere information fra bestyrelsen vedrørende arbejdet i gårdlauget samt delagtiggø-

relse heri, hvilket bestyrelsen tog til efterretning, idet man dog henviste til, at der på gårdlaugets hjem-

meside, kg2100.dk, ligger fyldige og meget informative referater af afholdte møder. 

 

Der blev endelig givet udtryk for tilfredshed med bestyrelsens indsats i det forløbne år og dermed kon-

staterede dirigenten at beretningen blev taget til efterretning. 

 

 

Ad punkt 3, regnskabet 

 

Regnskabet for 2017 blev gennemgået af Annika Sudbrak Christiansen. 

 

Der blev spurgt til, hvornår der sker refinansiering af det optagede lån til finansiering af altaner, hvortil 

det til referatet kan oplyses, at renten på lånet bliver fastlagt 1. oktober 2018, og at eventuelle ændringer 

på lånet vil skulle ske inden 31. juli 2018, hvilket følgelig vil være relevant i forhold til eventuelle en-

keltindfrielser. 

 

Bestyrelsen aftaler herefter nærmere med administrator en meddelelse til medlemmerne angående mu-

lighed for indfrielse med heraf følgende indbetaling inden 31. juli 2018. 

 

Der fremkom ingen væsentlige spørgsmål til regnskabet derudover og dirigenten konstaterede herefter 

at regnskabet med den heri indeholdte andelsværdiberegning blev godkendt. 
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Ad punkt 4, budget  

 

Budgettet med forslag om uændret opkrævning af boligafgift blev gennemgået og herefter godkendt. 

 

 

Ad punkt 5 – forslag 

 

A) Forslag om omlægning af lån. 

 

Der blev overordnet redegjort for det herunder af Jan Simonsen fremsatte forslag om omlægning 

af det indestående lån, der refinansieres årligt, til et lån med fast rente enten omlægning til et lån 

med en restløbetid på ca. 18 år med uændret ydelse, eller et lån med en restløbetid på 30 år med 

en årlig ydelsesbesparelse på ca. 144.000 kr. 

 

Det blev bemærket, at en vedtagelse af et af de nævnte forslag ville udelukke vedtagelse af det 

af bestyrelsen fremsatte forslag om omlægning efter bestyrelsen skøn, og at en vedtagelse af Jan 

Simonsens forslag derved ville indebære et pålæg til bestyrelsen om at omlægge i overensstem-

melse med generalforsamlingens beslutning. 

 

Det blev endvidere herunder bemærket, at generalforsamlingens beslutning om omlægning i 

2015 ikke blev gennemført, da forholdene havde ændret sig i tiden fra generalforsamlingens be-

slutning i foråret til refinansieringstidspunktet i efteråret, og at det ville have været ufordelagtigt 

for foreningen at gennemføre en omlægning, der i givet fald ville været sket ud fra væsentlig 

ændrede forhold end det forudsatte, da generalforsamlingen traf beslutning. 

 

Man overgik herefter til afstemning, hvorved dirigenten konstaterede, at Jan Simonsens forslag 

om et pålæg til bestyrelsen om omlægning ikke blev vedtaget, mens bestyrelsen herefter blev 

bemyndiget til at omlægge i overensstemmelse med det af bestyrelsen fremsatte forslag efter 

eget skøn. 

 

 

B) Ændring af vedtægternes § 15 angående vurderingsprincip. 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtsbestemmelsen angående vurderingsprincip blev 

gennemgået og der blev herved henvist til, at der var afholdt ekstraordinær generalforsamling 

18. december 2017 angående samme spørgsmål, hvor forslaget ikke havde opnået flertal. 

 

Efter afstemning konstaterede dirigenten herefter at 21 stemte for forslaget, mens 17 stemte 

imod, og at forslaget dermed ikke havde opnået det for ændring af vedtægten krævede flertal på 

2/3 af de afgivne ja- og nejstemmer, hvorved forslaget var faldet. 
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C) Forslag om administratorskift og mulighed for indtræden af et professionelt medlem i bestyrel-

sen. 

 

Forslagsstilleren Jens Panduro redegjorde nærmere for det fremsatte forslag om administrator-

skift og henviste i det væsentlige til det anførte ved forslagets skriftlige fremsættelse. 

 

Bestyrelsen tilkendegav heroverfor, at man er tilfredse med administrator. 

 

Efter afstemning konstaterede dirigenten herefter at 5 stemte for forslaget, mens 34 stemte imod, 

hvorved forslaget var faldet. 

 

Jens Panduro redegjorde herefter for forslaget om ændring af vedtægten, så der bliver givet mu-

lighed for at lade et professionelt bestyrelsesmedlem indtræde i bestyrelsen. 

 

Der blev herved i det hele henvist til det anførte ved forslagets skriftlige fremsættelse og efter 

afstemning konstaterede dirigenten herefter, at 24 stemte for forslaget, mens 14 stemte imod, 

hvorved forslaget ikke havde opnået det i vedtægten foreskrevne flertal på 2/3 af ja- og nej-

stemmer og dermed var faldet. 

 

 

Ad punkt 6, vederlag til bestyrelse 

 

Vederlaget blev foreslået uændret til årligt 92.000 kr. og blev herefter vedtaget. 

 

 

Ad punkt 7 og 8, bestyrelse og gårdslaugsrepræsentant 

 

Formanden Camilla Kongsgaard Jensen, K 11, 1.tv., var på valg og blev herefter genvalgt for 2 år med 

akklamation. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Anine Kirstine Frost og Christian Nørregaard Brevadt var derudover på valg.  

 

Mens Anine Kirstine Frost ikke ønskede genvalg, blev Christian Nørregaard Brevadt, K 9, st.tv., gen-

valgt for 2 år.  

 

Rune Okholm Just, K 3, 3.th. , blev herudover valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

Kasper Jensen, K 9, 3.tv., blev herudover valgt som suppleant, og Benny C. Johansen, K 9, 4.th., blev 

valgt som gårdlaugsrepræsentant. 
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Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning. 

 

Camilla Kongsgaard Jensen, K 11, 1.tv., på valg i 2020 

Christian Nørregaard Brevadt, K 9, st.tv., på valg i 2020 

Rune Okholm Just, K 3, 3.th., på valg i 2020 

Vibeke Viola Hansen, K 5, 4., på valg i 2019 

Kevin Hübbe, K 11, 4.tv., på valg i 2019 

 

 

Ad punkt 9, eventuelt 

 

Bestyrelsen oplyste, at der inden for nær fremtid bør skulle ske maling af vinduer både mod gade- såvel 

som mod gårdside, hvilket skulle have været gjort for længe siden, og derfor nu er påtrængende. Besty-

relsen påtænker i det kommende år at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med forslag herom. 

 

Håndtagene til altandørene har det med at gå i stykker, og man drøftede herefter om der skal indkøbes et 

lager, så man altid har håndtag liggende, hvilket bestyrelsen herefter tager under overvejelse. 

 

I øvrigt blev det oplyst, at fristen for afholdelse af 5-års gennemgang i tilknytning til udførelsen af alta-

ner udløb i marts/april 2018, og at bestyrelsen skønnede, at der ikke var behov for afholdelse af udgifter 

til rådgiver med henblik på en førgennemgang inden en eventuel fremsættelse af krav.  

 

Altanentreprenøren er herunder også gået konkurs, og man ville dertil kun kunne fremsætte krav inden 

for den begrænsede restgarantibeløb. 

 

Der blev spurgt til, om bestyrelsen påtænker tiltag i forhold til at det ved den indhentede tilstandsvurde-

ring af ejendommen er påtalt, at der mangler isolering i brystning bag radiatorer i lejlighederne i Strand-

boulevarden 149. Bestyrelsen tilkendegav hertil, at man herefter tager det med i overvejelserne i forhold 

til kommende renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. 

 

Det blev i øvrigt oplyst, at der synes at være opstået sætningsrevner på ejendommen i forbindelse med 

metrobyggeriet, hvilket bestyrelsen har anmeldt over for metroselskabet. 

 

Jens Panduro påpegede som gårdmand at man bør sørge for at banke sko af på gaden, inden man går ind 

i opgangen, så man ikke slæber jord m.v. med ind. 

 

I øvrigt bør der generelt iagttages forsigtighed ved færden på trapperne når der bliver gennemført reno-

veringsarbejder i lejlighederne. Det slider meget på trapperne, når der bliver båret materialer op m.v. 

 

Endelig blev det oplyst, at Susanne Sommer Johansen fortsætter som ventelisteadministrator, foreløbigt 

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

forsamlingen hævet. 

 

 

 

Som dirigent: 

 

…………………………………………  

Jens Larsen, advokat        

 

 


