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G  E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T  

 

Tirsdag 15. juni 2021 kl. 19.00  blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vibenshus Boligforening, 

hvilken generalforsamling blev afholdt i Vibenshave, Nyborggade 11, 2100  København Ø. 

 

Der var repræsenteret 39 ud af 49 mulige stemmeberettigede, heraf 9 medlemmer i henhold til fuldmagt. 

 

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

toadvokater som administrator advokat Jens Larsen. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

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

forslag om at nedsætte reserven med 2 mio. kr. til fordeling på andelshaverne, samt forslag om at 

fastholde fastfrosset valuarvurdering fra 2020. 

4. Forelæggelse af foreningens centrale økonomiske nøgleoplysninger.  

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

6. Forslag fra bestyrelsen. 

6.1. Indhentning af valuarvurdering inden generalforsamling 2022 for at følge udviklingen. 

6.2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at igangsætte vindues- og facadeistandsættelse samt reparation af 

køkkentrapper m.v. for en udgift på op til anslået ca. 2,5 mio. kr., samt forslag til finansiering 

heraf ved optagelse af kreditforeningslån med pant i foreningens ejendom med et provenu på op 

til 2,5 mio. som fastforrentet lån med afdrag. Lånet betales ved boligafgiftsstigning.  

6.3. Forslag om nyt administrationsselskab, idet der bliver fremsat forslag om, at bestyrelsen bliver 

bemyndiget til at indgå aftale med et nyt administrationsselskab.  

7. Indkomne forslag. 

8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen. 

9. Valg til bestyrelsen. 

A) Valg af kasserer for 2 år. 
B) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  
C) Valg af en eller to bestyrelsessuppleanter for 1 år.  

10. Valg af repræsentant respektive suppleant til gårdlauget. 

11. Eventuelt 
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Ad punkt 1, dirigent 

 

Der blev budt velkommen af foreningens formand, Jens Panduro, og efter bestyrelsens forslag blev ad-

vokat Jens Larsen valgt som dirigent og referent.  

 

Dirigenten bemærkede herefter, at generalforsamlingen ikke blev rettidigt afholdt inden 4 måneder efter 

regnskabsårets afslutning, hvilket var en følge af det af covid-19 situationen givne forsamlingsforbud. 

 

Der forelå flere forslag til behandling ud over de i dagsordenen indeholdte forslag, hvilke forslag havde 

været udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. 

 

Endelig konstaterede han med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

beslutningsdygtig. 

  

 

Ad punkt 2, bestyrelsens beretning 

 

Der var inden generalforsamlingen lagt skriftlig beretning på foreningens hjemmeside, hvilken beret-

ning i hovedtræk blev gennemgået af formanden Jens Panduro, der ikke supplerede den skriftlige beret-

ning. 

 

Der blev spurgt til udskiftning af faldstammer hvortil bestyrelsen bemærkede, at man påtænker at regi-

strere faldstammer ved en gennemgang af samtlige lejligheder, og at der først herefter vil kunne tages 

stilling til eventuelle tiltag. 

 

Der fremkom ikke yderligere, og dirigenten konstaterede herefter at beretningen blev taget til efterret-

ning. 

 

 

Ad punkt 3, regnskabet 

 

Regnskabet for 2020 blev gennemgået af Annika Sudbrak Christiansen fra Grant Thornton. 

 

Der blev spurgt til udgiften til udskiftning af dørtelefoner, der ikke fremgår af regnskabet, hvortil det 

blev bemærket, at udgiften er indeholdt i posten på 102.882 kr. vedrørende elektriker, der i det store og 

hele også svarer til selve udgiften til dørtelefonerne. 

 

Overfor den i regnskabet af bestyrelsen foreslåede hensættelse på 5.889.750 kr. ved andelsværdibereg-

ningen baseret på den fra 2020 benyttede fastfrosne valuarvurdering, var der af Camilla Kongsgaard 

Jensen fremsat forslag om dels, at man ved andelsværdiberegning benytter ny valuarvurdering, og der-

med forlader fastfrysningsordningen, og dels, at der ved fastholdelse af den fastfrosne valuarvurdering 

kun hensættes 2,5 mio. kr. ved andelsværdiberegningen. 
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Man overgik herefter til afstemning, hvorved dirigenten konstaterede,  at et flertal stemte imod en op-

hævelse af fastfrysningen af valuarvurderingen, hvorved forslaget var faldet, samt at et flertal endvidere 

stemte for bestyrelsens foreslåede hensættelse som opgjort ved regnskabet. 

 

Regnskabet blev i øvrigt godkendt og andelsværdien opgjort herved er derved uændret.   

 

 

Ad punkt 4, nøgleoplysninger  

 

Nøgleoplysninger blev gennemgået og man overgik herefter til næste punkt på dagsordenen. 

 

 

Ad punkt 5, budget 

 

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

uden bemærkninger. 

 

 

Ad punkt 6 og 7 – forslag 

 

6.1. – Indhentning af valuarvurdering inden 2022-generalforsamlingen. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6.2. – Vindues- og facadeistandsættelse m.v. 

 

Line Loftsheim redegjorde nærmere for det fremsatte forslag og besvarede spørgsmål fra forsamlingen i 

forhold til indhentede priser, benyttelse af rådgiver m.v. 

 

I forhold til det på forudgående generalforsamling fremsatte forslag er der tale om udførelse af samme 

arbejder, og årsagen til at prisen er reduceret i forhold det tidligere forslag er, at prisen nu er baseret på 

indhentede tilbud, hvor der tidligere blev opereret med skønnede priser. Der er således ikke udgået ar-

bejder. 

 

Udførelse af afløb på altaner er ikke overvejet og da heller ikke indeholdt i det foreliggende til udførel-

se. 

 

Der er ikke sket udbud af opgaverne, men indhentet priser fra kendte samarbejdspartnere, som der er 

god erfaring med. 

 



  4. 

 

Der vil eventuelt blive indhentet yderligere tilbud i samarbejde med en rådgiver inden udførelsen, og det 

blev fra forsamlingen fremhævet, at man ved større arbejder bør indhente 3 tilbud. 

 

Der er i den anslåede udgift på 2,5 mio. kr. indeholdt afsætning til uforudsete udgifter og eventuelt til-

købt tilsyn ved rådgiver. 

 

Efter afstemning konstaterede dirigenten, at forslaget blev vedtaget, herunder for så vidt angår finansie-

ring, og det blev endelig herefter bemærket, at arbejderne forventes påbegyndt til efteråret. 

 

6.3. – Nyt administrationsselskab. 

 

Jens Panduro redegjorde for baggrunden for det fremsatte forslag. Efter at samarbejdet med Rialtoadvo-

kater i fælles forståelse var bragt til ophør havde bestyrelsen undersøgt markedet og forhørt sig omkring. 

 

Der var herefter indhentet 3 konkrete tilbud, og valget er herefter faldet på Adlex Boligadministration. 

 

Der er i administrationen indeholdt administration af venteliste, og der er hos administrationen tilknyttet 

en bygningskonstruktør, som man vil kunne trække på. Endvidere er der samarbejde med Adlex Advo-

kater. 

 

Adlex betjener sig af Probo og andelsoverdragelser sker i det hele digitalt. 

 

Administrationshonoraret er 80.000 kr. inkl. moms og er dermed billigere end det, der aktuelt bliver be-

talt til Rialtoadvokater, og det første år i administration hos Adlex er honoraret dertil reduceret med 50 

% af det aftalte administrationshonorar. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at forslaget efter afstemning blev vedtaget. 

 

 

Forslag fremsat af Camilla Kongsgaard Jensen: 

 

Forslag 1-3 var behandlet under dagsordenens pkt. 3. 

 

Forslag 4 blev trukket med en opfordring til at man sørger for at ny administrator bliver inddraget for at 

undgå interesse- og habilitetsproblemer. 

 

Forslag 5 blev trukket. 

 

Forslag 6 angående vedtægtsændring med afskaffelse af fortrinsret for børn blev behandlet, og det blev 

over for det fremsatte forslag fremført, at forsamlingen tidligere har drøftet spørgsmålet om børns for-

trinsret, om der skal være en fortrinsretten overhovedet og i givet fald om den først skal gælde efter et 

vist åremål, f.eks. 5 år. 
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Spørgsmålet kræver nøjere overvejelse og fastlæggelse, hvorefter det på ny kan behandles på general-

forsamlingen, herunder eventuelt med forslag om åremåls længde m.v. 

 

Efter afstemning konstaterede dirigenten herefter, at forslaget som fremsat af Camilla Kongsgaard Jen-

sen ikke opnåede flertal og dermed var faldet. 

 

Forslag 7 angående udsendelse af salgsopslag samtidigt til både intern og ekstern venteliste blev be-

handlet, og herefter sat til afstemning, hvorved dirigenten konstaterede, at forslaget ikke opnåede flertal 

og dermed var faldet. 

 

 

Forslag fremsat af Pia Trøst Nissen og Jens Bigum: 

 

Der ønskedes opnået en tilkendegivelse af, hvorvidt der kan være interesse for at undersøge muligheden 

for at installere elevatorer i ejendommen. 

 

Idet 11 medlemmer tilkendegav at de vil kunne være interesseret i en elevator i ejendommen tager be-

styrelsen herefter sagen under overvejelse under fornøden hensyntagen til interessetilkendegivelsen. 

 

 

Forslag fremsat af Peter Holgersen: 

 

Forslag 1 blev trukket. 

 

Forslag 2 angående opfordring og bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå i forhandling med Yousee 

med henblik på at opnå en reduceret pris blev behandlet og herefter taget ad notam, og det blev herefter 

tilkendegivet, at bestyrelsen vil overlade det til forslagsstilleren at indgå forhandling på bestyrelsens 

vegne. 

 

 

Ad punkt 8, vederlag til bestyrelse 

 

Forslag om fastsættelse af vederlaget uændret til 95.000 kr. blev vedtaget. 

 

 

Ad punkt 9 og 10, bestyrelse og gårdslaugsrepræsentant 

 

Der var valg af kasserer for 1 år og et bestyrelsesmedlem for 2 år, og idet det blev bemærket at kasserer-

funktionen er overflødiggjort af digital betalingsgodkendelse, blev Jeppe Gudmundsen-Holmgreen og 

Susanne Sommer Johansen herefter valgt som bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis 2 år og 1 år uden 

valg af kasserer. 
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Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 

 

Jens Panduro, formand, K 9, 1.tv., på valg i 2022 

Jeppe Gudmundsen-Holmgren, K 3, st.tv., på valg i 2023 

Line Loftheim, K 9, 4.tv., på valg i 2022 

Flemming Leitorp, K 11, 1.th., på valg i 2022 

Susanne Sommer Johansen, K 9, 4.th., på valg i 2022 

 

Shimon Ozeri Ginzburg, K 5, st.tv., blev valgt som suppleant. 

 

Benny C. Johansen påtog sig endelig yderligere 1 år som gårdslaugsrepræsentant. Det blev bemærket, at 

han som gårdlaugsrepræsentant ikke har stemmeret ved deltagelse i bestyrelsesmøder. 

 

 

Ad punkt 11, eventuelt 

 

Der blev opfordret til at man ikke griller i gården i nærheden af nyvasket tøj. Der er også problemer i 

forhold til at der bliver grillet på altaner, og man bør måske derfor overveje at indføre regler herfor. 

 

Der blev opfordret til at der sker varsling i god tid ved lukning af vand og at varslingerne i det hele taget 

bliver forbedret, eventuelt ved benyttelse af sms. 

 

Endelig udtalte generalforsamlingen en tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Kevin Hübbe og Rune 

Okholm Just for deres indsats i bestyrelsen. 

 

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

forsamlingen hævet. 

 

 

 

Som dirigent: 

 

…………………………………………  

Jens Larsen, advokat        

 

 


