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Forslag 1a: Bestyrelsens forslag til hensættelser  

Idet vi har indhentet og indarbejdet en valuarvurdering i regnskabet for 2019, har vi i bestyrelsen ligeledes 

taget stilling til hensættelser. Bestyrelsen forslår at hensætte i alt 8 mio. kr. til hhv. vedligeholdelse og 

værdiforringelse, fordelt som følger:  

• 5 mio. kr. til istandsættelse af vinduer, karnapaltaner, facaderenovering  

• 3 mio. kr. til værdiforringelse af ejendommen  

 

Begrundelse  

Vores ejendom er løbende blevet godt vedligeholdt, idet vi følger en vedligeholdelsesplan der løbende 

opdateres, så de projekter vi har i udsigt er overskuelige og vil medføre beskedne tab i andelsværdien ved 

optagelse af lån. Såfremt vi fortsætter med løbende at vedligeholde vores ejendom, mener vi i bestyrelsen 

at hensættelse til vedligeholdelse skal foretages med udgangspunkt i konkrete projekter, der er en rimelig 

sikkerhed for indtræffer og som der er indhentet en budgetramme for.   

Vi anvender således et gennemsigtighedsprincip når vi hensætter til vedligeholdelse, dvs. vi skal kunne 

redegøre for hvad der hensættes til samt det hensatte beløbs størrelse. Det mener vi giver den største 

transparens i foreningen.  

 

Selvom det er umuligt at spå om fremtiden, er der meget der tyder på at markedet er på sit højeste for 

tiden. Det mest forsvarlige mener vi derfor er at hensætte et beløb til fremtidig værdiforringelse som følge 

af udviklingen på markedet for udlejningsboliger, da det er i bestyrelsens interesse i et vist omfang at undgå 
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insolvente andelshavere. Det skal i den forbindelse nævnes at med den netop vedtagne boligreguleringslov, 

vil foreningen kunne falde tilbage på den valuarvurdering vi har indhentet, idet den blev indhentet før 1. juli 

2020. Dog er der stadig en lille usikkerhed omkring hvordan en evt. fastfrysning af valuarvurderingen skal 

behandles rent regnskabsmæssigt, så derfor foreslår vi at hensætte et beløb til at imødekomme en 

eventuel værdiforringelse af ejendommen, som følge heraf.  

 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen.   

 

Forslag 1b: Indkommet forslag til hensættelser og låntagning  

Hermed foreslås at der af værdiforøgelsen på kr. 43.200.000 hensættes til eventuel værdiforringelse og 

låntagning kr. 30.000.000. 

De resterende kr. 13.200.000 fordeles på andelskronen, hvilket vil give en forøgelse af andelskronen med 

ca. kr. 2.490 pr m2 fra de nuværende ca. kr. 14.340 til ca. kr. 16.830 pr m2. 

 

Begrundelse: 

Det er første gang, vi skal til at anvende valuarvurdering frem for den offentlige vurdering, og da 

valuarvurderingen er foretaget før COVI 19, er den forbundet med væsentlig større usikkerhed end den 

offentlige vurdering, idet boligmarkedet som følge af COVI 19 formodes at være mere uroligt. 

Der er ingen tvivl om, at vores ejendom er vurderet alt for lavt i henhold til den offentlige vurdering, og der 

er heller ingen tvivl om, at den valuarvurdering der foreligger, er et godt bud på, hvad vores ejendom er 

værd på nuværende tidspunkt. 

Dette forslag stilles, da vi ikke mener, at man skal fordele hele merforskellen mellem den offentlige 

vurdering og valuarvurderingen ud på lejlighederne på en gang, men fordele den trinvis over de næste 3-5 

år, for at imødegå ustabile udsving af andelsværdien. 

Hvis vores ejendom ikke værdiforringes ved næste valuarvurdering, kan vi altid beslutte at fordele endnu 

en del af merforskellen ud på lejlighederne, da det under alle omstændigheder skal være et punkt på 

dagsordenen ved kommende generalforsamlinger.  

Såfremt vores ejendom derimod vurderes til et mindre beløb end de nuværende kr. 119.200.000, har vi et 

beløb på kr. 30.000.000 til at udligne denne værdiforringelse, uden at den enkelte lejlighed skal nedskrives i 

værdi. 

Valuarvurdering af ejendommen:  kr. 119.200.000 

Vurdering i henhold til 2018 regnskab: kr.   76.000.000 

Merforskel/værdiforøgelse  kr.   43.200.000 

 

Forslaget er fremsat af Susanne Sommer Johansen & Benny C. Johansen 
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Forslag 2: Bestyrelsens forslag til boligafgiften   

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af boligafgiften med 2% 

 

Begrundelse:  

Boligafgiften i foreningen har været uændret i rigtig mange år og har således ikke fulgt prisudviklingen på 

markedet. Det betyder at vores udgifter er blevet større og større, mens vores indtægter har været 

konstante. Før eller siden fører det til et underskud, og vi vil gerne vende den udvikling, så vi også fremover 

kan nyde godt af en sund andelsboligforening. Fremover ønsker vi derfor at indeksregulere boligafgiften, og 

konkret for 2020 betyder det, at vi stiller forslag om en stigning i boligafgiften på 2%.   

 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen  

 

Forslag 3: Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedr. §13 stk. 1G  

§13 stk. 1G. En andelshaver der har overtaget en andelsbolig med henblik på sammenlægning, kan råde 

over 2 andelsboliger i en periode på maksimalt 1 år. Inden periodens udløb skal færdigmelding af 

byggearbejde være indsendt til kommunen.  

Ændres til:  

§13 stk. 1G. En andelshaver der har overtaget en andelsbolig med henblik på sammenlægning, kan råde 

over 2 andelsboliger i en periode på maksimalt 12 måneder efter opnået byggetilladelse. Inden periodens 

udløb skal færdigmelding af byggearbejde være indsendt til kommunen. 

 

Begrundelse:  

Ved sammenlægning af to lejligheder i nr. 9 er vi blevet opmærksomme på en uoverensstemmelse i 

vedtægterne vedr. §13, idet det praktisk er umuligt at leve op til bestemmelsen i nuværende §13 stk. 1G 

om en frist på maksimalt 1 år, hvis man fuldt udnytter de frister der er angivet i §13 stk. 1D.   

 

 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen  
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Forslag 4: Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring – tilføjelse til §9. 

Vedligeholdelse  

Der tilføjes følgende til §9. Vedligeholdelse:  

Stk. 7. Et medlem må finde sig i de ulemper, som måtte indtræffe ved ejendommens reparation, 
ombygning eller forbedring samt reparationer på centralvarme, afløbs- eller vandsystemer og må selv 
afholde de heraf flydende omkostninger vedrørende installationer eller inventar, som medlemmet -eller 
tidligere brugere - selv har ladet installere. 
 
Begrundelse:  

Bestyrelsen forslår en tilføjelse til vedtægternes bestemmelser omkring vedligeholdelse. Da vi overgik til 

ABFs standard vedtægter blev denne paragraf fra vores tidligere vedtægter udeladt. For at minimere tvivl 

og diskussioner, mener vi at der er behov for klarere angivelse af, hvem der dækker de flydende 

omkostninger, der måtte opstå hos andelshavere som følge af foreningens reparationer, ombygninger og 

forbedringer.  

 

Forslaget er fremsat af bestyrelsen  

 

Forslag 5: Bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesprojekt og låntagning  

Bemyndigelse til bestyrelsen til at gå videre med et vedligeholdelsesprojekt, der omfatter vinduesmaling og 

facaderenovering og til at optage et nyt lån til projektets gennemførelse. Vores rådgivningsfirma Peter Jahn 

og Partnere har udarbejdet et projektforslag og en budgetramme for projektet, som beløber sig til 5,5 mio. 

kr. incl. moms.  

 

Begrundelse 

Vi har løbende vedligeholdt vores ejendom, hvilket betyder at vi i dag har en ejendom i rigtig god stand, der 

ikke byder på ’ubehagelige’ overraskelser i form af store akutte skader og omfattende 

vedligeholdelsesprojekter, der i yderste konsekvens kan føre til markante fald i andelsværdien (pga. 

optagelse af nye store lån). Vi mener det er vigtigt fortsat at holde en god vedligeholdelsesstand på vores 

ejendom, ikke mindst for at bidrage til at minimere store udsving i andelsværdien. Derfor foreslår vi at 

bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med projektet samt  der omfatter vinduesmaling og 

facaderenovering.   

Detaljer omkring projektet, selve projektforslaget, er tilgængelig i bilag 2 og udspecificeret budgetramme er 

tilgængelig i bilag 3. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege at der er tale om en budgetramme og 

ikke et endeligt tilbud på udførelse af opgaven. En budgetramme kan her anskues som et ’worst case’ 

scenarie – altså et budget der tager højde for alle tænkelige faktorer der vil kunne påvirke den endelige 

pris.  

 Forslaget er fremsat af bestyrelsen  
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Forslag 6: Forslag til vederlag af Gårdlaugsrepræsentant.  

Hermed foreslås vederlag til Gårdlaugsrepræsentanten, så vedkommende for samme vederlag som 

suppleanten til bestyrelsen. 

 

Begrundelse: 

Gårdlaugsrepræsentanten yder et stort arbejde med vedligeholdelse af gården og ikke mindst 

affaldssorteringen. Dette mener jeg bør honoreres med et vederlag af samme størrelse som det der 

tilkommer en suppleant til bestyrelsen. 

 

Forslaget er fremsat af Susanne Sommer Johansen 

 

Forslag 7a: Forslag om vedtægtsændring – afskaffelse af §14 stk. 2 afsnit 

C 

Hermed fremlægges forslag vedrørende afskaffelse af §14 stk. 2 afsnit C: 

Det foreslås at vi fjerner §14 stk. 2 afsnit C (herefter omtalt som ”den interne børneliste”), sådan at 
fortrinsretten jf. §14 stk.2 bliver følgende fremadrettet: 

A) En anden andelshaver i foreningen, såfremt andelshaverne indbyrdes bytter lejligheder. 
B) En anden andelshaver i foreningen efter anciennitet i foreningen. 
C) En anden person, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på 

ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for 
administration af ventelisten, herunder om gebyr for indtegning, om antallet af tilbud de 
indtegnede skal have fået, før de kan slettes, og om, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte 
deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes. 

D) En anden, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. 

 

Begrundelse: 

Som det foregår pt. bliver folk på ventelisten ”sprunget over” når børn af beboere forfordeles. Mange af 

dem der står på ventelisten har stået opskrevet i årevis, og vi mener det er urimeligt, at andelshaveres 

børn, der ønsker at købe en lejlighed, har fortrinsret frem for de som står på ventelisten. Hvorfor er børn af 

beboere mere berettiget end f.eks. forældre eller søskende, som har været skrevet op i årevis?  

I de seneste par år er rigtig mange lejligheder solgt til børn af beboere, og det har derfor været tæt på 

umuligt for folk på ventelisten at komme ind i foreningen. Flere på ventelisten er efterhånden meget 

kritiske, da de kan se, at listen ikke rykker sig på trods af at der har været adskillige lejligheder til salg.  
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Samtidig bidrager børnelisten til en mere monoton forening med enklaver af enkelte store familier, der i 

værste fald kan skævvride beslutninger i eget favør. Vi mener det vil være godt for foreningen med større 

variation og forskellighed i beboersammensætningen, hvilket vi ikke opnår med den interne børneliste. 

Vi er mange nuværende beboere som har stået på ventelisten gennem mange år og som er utrolig glade 

for, at vi fik muligheden for at bo i netop denne forening.  

 
Forslaget er fremsat af Kevin og Anne-Sofie Främke Hübbe   
      
 

Forslag 7b: Forslag om indplacering af børn af andelshavere på 

venteliste  

Forslaget herunder stilles såfremt, at forslag 7a om afskaffelse af børnelisten stemmes igennem.  
 
Børn af andelshavere indplaceres på boligforeningens venteliste i forhold til forældrenes anciennitet. 
 
 
Forslaget er fremsat af Jens Panduro  
 

Forslag 8: Forslag om ændring af husorden – tilføjelse til §27. Trapperne  

Der tilføjes Stk. 2 (markeret med fed nedenfor) til § 27. Trapperne, hvorved ordlyden bliver:    

§ 27. Trapperne 

Boligforeningen sørger for rengøring af trapperne, men beboerne må selv sørge for rengøring af måtter og 

under disse. 

Færdsel på trapperne bør foregå med hensyntagen til opgangens beboere. Især skal færdsel med træfodtøj 

foregå på en sådan måde, at støjgenerne er mindst mulige. 

Legetøj, barnevogne, fodtøj, aviser, samt affald m.v. må ikke henstilles på trapperne, etagerne, eller 

reposerne. Dette gælder såvel køkken- som hovedtrapper. 

Stk. 2. 

Ved håndværkerbesøg, renoveringsarbejder, ind- og udflytning og andet der sviner på trapperne, skal al 

færdsel i videst muligt omfang foregå ad køkkentrapper eller via altandøre (i stueetagen) 

Skal der bæres større materialer (gipsplader, planker, møbler eller vandrør) op eller ned, kan 

hovedtrappen undtagelsesvis benyttes. 

Gade- og køkkendøre samt døre til lejligheder hvor renoveringsarbejder m.m. foregår, skal holdes lukket 

når disse ikke benyttes for, at undgå træk, støj, støv, indbrud m.m. 
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Beboere der har iværksat håndværkerbesøg, renoveringsarbejder, ind- og udflytning skal feje og/eller 

vaske trapperne (fra stueetage til 4. sal for og bag) dagligt efter endt arbejde i perioden hvor arbejdet 

står på.  

Reposerne ud for lejligheden hvor arbejdet foregår skal afdækkes med papir, pap eller lignende egnet 

materiale. 

 

Forslaget er fremsat af Jens Panduro  

 

Forslag 9a: Forslag om vedtægtsændring - §12. Husorden.      

§ 12. Husorden. Stk. 1 Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller krybdyr, men i øvrigt fastsætter 

generalforsamlingen regler for husorden. Sådanne regler er til en hver tid bindende for alle andelshavere, 

jf. dog stk 2. 

Forslås ændret til:  

§ 12. Husorden 

Stk. 1 Det er ikke tilladt at holde krybdyr, men i øvrigt fastsætter generalforsamlingen regler for 

husorden. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf. dog stk. 2. 

 

Begrundelse (fremsat af Rikke Folving)  

Mine børn og jeg ønsker en lempelse af forbuddet mod at have husdyr i vores boligforening, fordi vi godt 

kunne tænke os at have et kæledyr. I de 20 år jeg har boet i boligforeningen, har dette forbud eksisteret. 

Med gårdsammenlægning og ordensreglementet for fællesgården er det tilladt at have ”hund og andre 

husdyr” i snor i gården. Det virker på mange måder ”skævt” for især børnene, at de andre foreninger må 

have kæledyr, når vi ikke må. I håb om, at tiden er en anden og vi i vores boligforening også er klar til, på 

ansvarlig vis, at tillade kæledyr i vores foreningen, stiller vi dette forslag og krydser fingre om en husdyr-

glad vedtægtsændring ☺ 

 

Forslaget er fremsat af Jens Panduro og Rikke Folving (og Rikkes håbefulde drenge Peleg, Idan og Liraz)  

 

Forslag 9b: Forslag til ændring af husorden §22. Husdyr/kæledyr som 

konsekvens af forslag 9a.   

§ 22. Husdyr/Kæledyr. Det er tilladt, at holde husdyr/kæledyr, dog er det i henhold til vedtægternes § 10.2 

ikke tilladt, at holde hund, kat eller krybdyr. 

Ændres til  
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§ 22. Husdyr/Kæledyr. Det er tilladt, at holde husdyr/kæledyr, dog er det i henhold til vedtægternes § 

12.1 ikke tilladt at holde krybdyr.  

Hunde må ikke tages med i gården eller føres uden snor på fællesarealerne. Det påhviler ejeren, at samle 

eventuelle efterladenskaber op fra fortov og fællesarealer. 

Hunde må ikke ved støj, snavs eller efterladenskaber være til gene for øvrige beboere. 

Katte skal opholde sig i beboerens lejlighed og må ikke ved støj være til gene for øvrige beboere. 

 

Forslaget er fremsat af Jens Panduro  

 

Forslag 10: Forslag om nyt administrationsselskab  

Bestyrelsen vælger et nyt administrationsselskab i stedet for det nuværende Rialto Advokater, Falkoner Allé 

1, 2000 Frederiksberg. 

 

Forslaget er fremsat af Jens Panduro  

 

Forslag 11: Forslag om ændring af husorden – tilføjelse af ny paragraf 

vedr. forandringer.   

Der tilføjes §36. Forandringer med følgende ordlyd:     

§36. Forandringer.  

Ved udførelse af forandringer og renoveringsarbejder der støjer skal iagttages hensyn til øvrige beboere, 

jf. §24.  

Vinduer og døre skal holdes lukket når der pågår støjende arbejder, såsom badeværelsesrenovering, 

gulvslibning eller savning. 

Ved udførelse af ovennævnte varsles øvrige beboere i rimelig tid om arbejdets udførelse ved opslag/e-

mail. 

Beboeren, der får udført arbejder af håndværkere udefra skal orientere disse om § 10, stk. 5., samt 

husordenens § 27, stk 2. inden arbejdet påbegyndes. 

 

Forslaget er fremsat af Jens Panduro  
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Forslag 12: Forslag om vedtægtsændring - §13 Sammenlægning. 

§13 Stk. 1 ændres til:  

Det er ikke tilladt at sammenlægge lejligheder, hverken horisontalt eller vertikalt. 

Resten af §13 bortfalder 

 

Begrundelse:  

Grunden til forslaget er den stigende tendens til sammenlægning af lejligheder i ejendommen. 

Sammensætningen af beboere vil efterhånden ikke være så mangfoldig som den tidligere har været. Der 

skal selvfølgelig være plads til alle, men det ender stille og roligt med, at der til sidst ikke er flere små 

lejligheder tilbage i vores ejendom. Efterhånden vil det medføre at der ikke er ”plads” til eks. enlige, 

studerende eller par med en almindelig ”økonomi” i vores ejendom. Dette mener jeg ikke, vil gavne 

foreningen på længere sigt. Der er stor mangel på mindre lejligheder i København, især nogle der kan 

erhverves for en rimelig husleje. 

 

Forslaget er fremsat af Jan Simonsen 

 

Forslag 13: Forslag om vedtægtsændring - Ændring af vedtægtens § 15, 

stk. 1, 2. afsnit, sidste punktum.  

Det foreslås, at bestemmelsen med følgende ordlyd: ”Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, 

selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.”  

Ændres som følger:  

”Generalforsamlingen fastsætter andelsværdien og andelsværdien er bindende indtil næste ordinære 

generalforsamling fastsætter en ny andelsværdi, og der kan dermed ikke mellem køber og sælger af en 

andelsboliglejlighed indgås aftale om, at der skal ske regulering af andelsværdien til en kommende 

generalforsamlings fastsættelse af andelsværdien. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, 

selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.” 

  

Begrundelse: 

Dette emne er blevet højaktuelt i forbindelse med overgangen til valuarvurderinger med knap så 

konservative/stabile værdiansættelser som ved de offentlige vurderinger. For at der er klarhed over 

lejlighedernes salgspris, bør der ikke indgå mulighed for reguleringsklausuler og forbehold for fremtidig 

værdistigning ved salg af lejlighederne, hvorved hverken køber eller sælger kender den reelle pris før næste 

generalforsamling, som kan være op til et år efter salg/køb i yderste konsekvens, og endda med usikkerhed 

for hvordan en eventuel regulering bør beregnes afhængig af hvornår i perioden der sælges. Den på 

generalforsamlingen vedtagne værdi bør være bindende indtil næste generalforsamling. I tilfældet nr 
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149, 1.tv blev der indskrevet en reguleringspris på op til 1,2 mio, som køber skal skaffe sikkerhed for indtil 

det rette beløb kendes. Det giver væsentlig usikkerhed for interesserede købere i forhold til hvilken pris der 

skal finansieres.  

 

Forslaget er fremsat af Line Loftheim  
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