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EmJelig( re(eral ar orairiær genei'alforsamling afholdt

oiisdag, deii 16. )uni 2010, kl. 'i8.30 i Enghayie Kirl«e - menighedssalen, samt maiidag den 30. augoi( og
tirsdag den 31 . augus( 2010i ('slyves{erbro Si«ole, Sles'i-igsgade, Multihallen

Ger'ietal(orsan'ilingen str,ikie sig ovey Ilere dage og ei hem'ied i iiedei-isiåeride telerai medtagei i sin helhed n-ied
}o:gende daBsorden'
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Valg a( dirigent og refereril
Bes«ytelsens beretning

ForelægBelse a( årsrappori fot 2009-2010 til godkendeise, herundei forslag til og godkendelse af
va=tdiartsæiielse og eventuel revisionsbereining, Saml godkendelse af åisrappotien og yiærdiansa?itelxen
Forelæg@else af drii:s- og likvidiieistudgei lor 2010-2011 til gorlkei'idelse, hemnder besluining om esii
æno'img af boliga(giften, sami beslutmiig om at besi)irelseri bei-i'i>rndiBes iil ai udvide kassekrediiien lot
(orenirigen med max )<r » 000.000,00 såiiemi de« skønnes nødvendigi
Foislag

A Bes5irelsens forslag om ai yiediægternes F3 27, sik 1 sidste punkium sieiies, så følgende il<ke læiigere et
gældende: "Dog skal a)(id n-iinds( 1/5 af (oremn(4ens inedlemmer vaere lil stede"
Besiyrelsens forslag om ai r:Jer til vedtægterne E- 3 «il(øies en n)i sik 4 på aiibefalirig ai
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentaiion iABFi
Besiytelsens iorslag om ai der iilføjes en ny stk 5 ril ver)hæBiernes '3 26 med følgende oidlyol: En
andelsliaver kaii foruden sm e(Ben s(emme kun a(give en stemtne veci fhildmag}.
Bestyrelseiis forslag om ai ved«æBlemes E« 10, stk l piæciseres omkimg vedligeholdelsesforpligtelsen,
så det l<lart af vedtæBteme fremgår hvad det et gældencle praksis
Bes(yrelsens {orslag om al generaliorsamlingen godkerider bestytelsens L»eslutning on-i eksklusion af l
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Bestyrelseiis forslag om drøltelse a( oplæg på renovermB og orr.}angei heraf, sami finansiering af
e1endommen if. tidligere fremsendte oplæg Heicindet drøftelse af fotslag (ra
Sanlt n.

Besiyre)sens {ois)ag om at vaskeriet tenosieres til en anslået pris på kt. 300.000,00 ellei altemaii'.ii, al
vasl:eriei nedlægges Såfrerri( dei beslcittes, at vaskeriet tenoveres medførei deite, ai prisen stige+ med
kt. 8,00 pr vask og kr. 8,00 pr. tørring.
Bem>iiidigelse !il I»esiyrelsen (il omprioritering a{ foreningens eksisterende lån, t-ieyur»det a?rnjnng al
løbeiid såfreri'it besiyielsen vurderer det l'iensigismæss?gt. Bem)inrJigelse vil alene omfaite meilighe6eii
for omlægning til nyt fastfonen!e( l,ån
Forslag (ra [ l am, at alle lejemål p.' altn. ieiebasis bibeholdes som alm lejemål,
huslejen lUStereS ift. stigninget (ot andelshavere Ved fra(lytning af disse lejerriål kan lejen justeres erter
m;sikedspriserne
Forslag fra [ - . om, ai anSllarel For dri(i af det grønne arilæg i (3årderi overlao'es tilgårdlaSget/gartnergruppen.
Forslag (ra [" ' :n om at leleloven oøtes Bældende iil t'iver en tia', sJremt det i veritægierne
ior .ABA ikke er andet beskrevel.
Fotslag fra Y ' vedi ændring af ve?d«ceg«emes's 31Fotsla7,, fra " -; ? om Dateaas tnstedevætelse på general(orsamlingeii, da hai-i/

ikl<e finder, at besluimngsprocessen omkring skiftet af admiriistia}ot er rotegåei på mesi fordelagtig vis
roy andelsbeboerne, hvot(ot han stiller forslag om at Datea høfligi anmodes om ai reptæsenxe?re sig og
redegøre (or deres version på det nærmes(e otdiiiære eller 6ksttaordina?te generalforsamling

Forslag rra ( : on-i ai der iil ved«æ(,terne tilføjes, at "foreningen hæJter over{ot
andelshavere, (ot feil oB mangler, (orarilediBet a( arbeirler i?.idført i de enkel(e andelslelemål, iva?rksat på
foi anle.clninH af }oreningen Den enkelle leverandøt hæ(tet overfat fciteriingen"
Forslag fra om a( det "ved udfrz?rsei ;a! atbe')der foranledige af foreningen, vec!t
(or)-iold i de enkelie andele, skal aibejdei ud(øres på en sådan m.ådø, ai kva)itet og udseeride sori-i
minimum ii!bageJøies iil den oprindelige stand, andelshaveren må ikke opleve t»r3ir;'>i«e arbe')rJer som
{ortingelser"
Valg af (ormand S var på valg og indstillet på uenvalg
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Valg al ovtiBe bes:>rieisesme(!:e:'nmei eg si?i(ppieai'iiei.
8 Valo a( administtatci

9 Valg af revisor
1 0. Even(uelt,

Ad.l Valg af dirigenl og refeverø{.

Foreringens (ormand bød velkommen Og i)ræSenlerede (ra IP AdminiSlraiiOn NS ciireklot Hell(ik
Chrisl:aiisen, adminislra}ionschef Paiiick Kuklinski og !geld Vesiergaard som rareningeris riye admin:sita:ot.

Dirigerrten kor?s!aterede hererter, ai yiediægisn'iæssige formalia i relation til ini:ikaldelse m v var oyierholdl Og ai
rjet i ali var 80 andele, )'iera( t2 ved fuldmag5 tepræ?senierei LIC! ar 170 mi?ilige, svarende iil ca 47o!o
Geneialforsamlii'igei'i L»lev hererte?r erklæret for båo'e lovlig og beshiiniiigsdygtig : forhold til o'en oasendte
dagsorden, bortse( (ra (orslag om iied{ægrsændringei', da generalforsamlingen ikke var repræser»terel »red 2./3 ai
forenmgens n-iedlemn-ier Forslag omkring iiedra?gtsa?ndringer kan dog vect!ages n'ied 2/3 (lertai cg dere(iet
vedtages endeligi på en eks}iaordina?r generafforsamling mecl 2/3 flerial UanSel an(allet af fremmør:he

Dirigenten opl)iste endvidere, at fonnanoeh havde modtagei sripplere?rude forsiag 8 dage Inden
(5erieralfatsamlingens afholdelse, fra enkelte medlemme: og ai disse var on'ioelt og r?iermea: kommei iill«andskab
blancli foreningeris medlemmer seriesi 4 dage inden gei-ieralfotsamlingen ihi. ver?hæ@ierries E3 26, sik 2, hs.roifot
rormaiia omkring svpplerende forslag også var @verhcldi

Da ingen Biorde incisigelser imod fotmliaas avetholdelse rar«sa:te diri(4eriien generaifotsamlingen

Nætva?rende te(er;r{ er ikke en otdrel gengiiielse af i:iet passeiede, men alene en eksiraki, der gengiver de
væsentligsle synsl?icinkier og besl«iminger

Ad. 2 bestyrelsens beretning?

Dirigenten henvisie indledningsvis til den n-ied indkalde:sen (remsen6«e og til nærværenrJe refeteii iiediagte
beieining og gayi indledningsvis kort ordei iil foreningens forrriand, da best)irelsen rorud ror generalforsamlirigen
på enkelie L»eboere havde fotsrået, ai t»estyrelsens beretning kunne opfattes negativt I?ieklagei:le på
bestyrelsens vegrie, hvis der var nogen dei liavde opfatiet 6ele a( beretiiingen son-i eri negaiiv anklage af
tidligere L»es«yrelser, da r:leue ikke hayide va?r:s:t beskyrelsens hensigt

Here(ker havde bes}yrelsen ikke yaerligere bemærkninger til beretningen.

l idiioere Forn"iand bad oin ordet og yire<le sin uiilrredshed med beretningen, da :iam var
skoffei og vred over at tidiigere ):iesr>rtelser blev kritiseret Enkelte andre andelshaiiere scipplerede og oplyste
Iigelecies de vat uiiifredse me«i beretningeri, ligesom bestyrelsen blev kritiserei for at være nedladende og
uforskanimet, ' ) svatede på bestyrelsens sie,ne på !lere spørgsmal og beklagede heri?inder endnu en
gang, at det ix+<e havde værei hensigten merl beretriingeri at anklage tidligere besa>rreiser Efter en iængere
drøfrelse af indholdet i beietningen og årei der var gået siden sidste ordiriære general(orsarn:ing, blev
beretningen tagei til errerreiriing,, ligesom s:dste år.

En beboer krævede at beretning skulle iil afstemnmg, da han ønskede ai afgive et mistillidsvoti;n'i iil fortriariden
Deue t»le'v kort drøftet, idei det var ditigentens opfaitelse, at en beretning ikke skulle iil a(sterrinmg, men alene
til efterreining og ai afstemi'iing, om misiiliicl iil rormarideri eller besiyrelsen ville finde sted i.iridet iialg af
formand og t»estyrelse.

Beretriingen blev t-ierefter taget iil efterreiriing, med bernærkriing om at enkelie andelshavere ønske«ie ført til
te(erat (Il der ikke blev stemt om beretmngen

A.d. 3 Forelægge!se af årsrapporl for 2009-2010 til godkemJeise, herunder forslag til og gadl<endeise af
værdiansæt(elsen og eveniuelt revisionsbere(ning, samt godkendelse af årsrapporten og væ?rdiansae(telien.

Dirigenien gennen-igik og kommeruerede den sammen med indkaldelseri uosendte 5rsr.a(yoott, neriindet
andelskrorieberegningen

E(ter afklaring a{ enkel(e spøtgstnål, blev årsrappori sat til afstemning rr»ed er årets negat:vt resci:ia? på kr
140.945,00, sam( en andelskrone på 52,00

Årstappotten blev e(«etrralgenrJe ensiemn'iigi vedtaget med en uændtei arideiskroiie på kr 52,00.

-50- -32-



Ad. 4 Forelæg,gelse af drif-is- og liln-idi!elsbudge} for 2010-2011 lil zodkendelse, herui-ider beslulning om evL
ændring af boligafgif(eri, samf beslu(iiing om at beslyi'eiseri bemyndiges }il al udvide kassel<i'edillen for
foreningen med max. Kr. 1 .ooo.ooo,- såireml del skønnes nødvendigl.

Dirigenten gennemgik og kommenterede det sammei'i med indkaldelsen udsendte bcidget fot 2010-201 1

E(ler afklaring af enkelte Sl)Ø(gSmaal {il drl(!S- Og IlkVid?{etSbUdgellel IOr 2mO-201 I bleV delle el{el'fØlgerlde Sal I?l
arsten'ining og enstemmigt vedtagei mecl ei forveniei årets negaiive resulta+ på kr 813 832,00 elier afdrag på
priori)elsgæld og uden ei-i siigmng i boligafgi!ten

E(«er afsiemning om budgetiei, blev ben"i>indigelsen iil besiyrelsen iil at fornøie den eksisleren6e kassekredii
med kr. 1 .ooo.ooo,oo korl diørtet Og Sal iil afstemning.

Bem>indigelsen blev nedstemi, da kun 28 siemie for, mens 41 siemte itnod. 1 l undlod (Il slemine.

En andelshaver var utilrreds rried afsterriningsme}o6en, da dirigenten foreloB en a}siemning hvor der IØ(Sl blev
lorespi..irgi til hvor maiige det stemie ja (oi bemyndigelsen til besilirelsen og dei'e(tet hvor mange som stemie
blanki, (wore(ter dei måite aniages, ai tesieri var imod. Dii'igenteri iog deiie {:l efteneining og køm'ie foistå ai det
veir praksis fot (Il alle stemn'iet skulle ia?lles ved 'rwer afsiemi'iing, hvilkei here(ter også vat praksis tesren a{
generalrorsamlit'igen.

Ad. 5 Forslag

A. Eleslyrelsens iorslag om af iiedtæg}ernes E3 27, slk- 1 sidsie punk}um sle(tes, så følgende ikke la?ngere
er gældende: "Dog skal allid mindsl 1 /5 af foreningens medieminer være til slede".

Forslage( med(ørte en slot debaf blandt de IternmøChe, cla Ile?re xiar skepliske omkriiig forslagei

Forslagei blev efierfølgende nedstemt, idet alene t9 stemie loi forslaget, mens 57 sten-iie in-iod zi siemte
undlod at stemme og b:ev belrag(e} SOm blanke stemmet

B. Bestyrelsens forslag on-i al der }il vedkæg{emes E3 3 (ilføies en ny slk. 4 på anbefaling af
Andelsboligforeningernes Fæilesrepra?sen(alion (ABF) med +iedenstående ordlyd og al E3 3 i øvrigl
konsekvens tilret!es såfreml nedenstående vedtages:

"Som ;tndelshaver kan eridvideie med bestyrelseris godkendelse optages en person ellet e:s juridisk
person sorn hai købl anoelen på tvangsauklion som ufyldes(gjort panthayiei Dei'ine ai'idelshaver skal
betale boligafgift og ahdre beløb, der opkræves af (oreningen, frem til dei }idspunkl, twor andelen et
yiideresolgt Denne aridelshavet kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken s:errimetet
eller mulighed for ai stille (otslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal iriden 6
månedei fra aukiionsoagen sælge andelen iil en person, som optylder de normale krav til ai væte
medlem a( andelsboligforeiiingen. Såfremt andelen ikke et solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen,
overteiger andelsboligforeningen salget, og Lieslemmer, hven-i der skal overfage andel og bolig og de
vilkår, osiertag,elseti skal ske på"

Dirigenten redeg1orde indledningsvis for motivet til forslageis fremsa?i}else. Uler en korf dtoftelse a(
forslagei og dirigeniens afklating af enkelte spørgsmål, blev foislagel Sal t:l afslemning Og vedlaget med
68 stemmer for og 2 imod. De res«ereride 10 siemmer blev noteret som blanke, da disse enten hayide
forlad( generalfcrsamlingen eller undladt at s}emme

Forslaget kan som reilge af 2/3 flert,:il efterfølgende vedtages på en eks}raordinær generaliorsarnling i'ned
»/3 flertal uanSet ,intallei af rtemrnøåe if punkt i

C. Bestyrelseris forslag om a( der (ilføjes en ny stk. 5 tii vedta?gternes § 26 rned nedens(ående ordlyd: En
andelshaver kan iori?iden sin eg,en s(emme I<un afgive en stemme ved fuldmag(.

Forslaget blev kori drøile( Og e(terfølgende sai iii afsiemning og iiedtaget n"ied 70 siemmet (ot og »
imod. 9 stemmer blev natetet som blanke, da disse enien havde forladi generalrorsamlmgen eilet
undladt at stemme.

Forslagei kan som (ølge a( 2/3 flertal e({er(ølgerirle vedfages på en ekstraordinær generalforsarriiing n-ied
2/3 flerial uanse( aiitalle; ai fremrnødte Ir. punkt 1 .
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D Da del ikke klarl rrerngår ar vedlæglerne hvad der er forenii-igei'is og andelshavernes
vedligelioldelsesaiisvar liavae besfyrelsen stillel forslag om al iiedla?glernes E3 10, sfk. 1 præcisei'es
omkring vedligeholdelsesforpligtelsen, så dei klar( af ved!æglerne fren-igår hvad der er gælderide
pr.-iksis, ide! der blev sfillet forslag om al bes(einmelsen ændres fra :

"al iiedligel'ioldelse incle i laoligen påhviler andelshaveien, bortsel (ra vedligeholdelse af f.,elles
forsyningsledninget, udskiftning af ?idvendige deite sami xiinduei. Andelshavei'nes
vedligeholdelsespligt omfatter også evt nødveno'ige udskiftnii-iget ai bygningsdele og till»el'iør
til )?ieligen, så som r.eks uclskiftning af gulve og l<økkenborde Andelshavernes
veo'ligeholdelsespl?gi omfatter også iort?i'i(4else, son-i skylaes slid og ælo'e"

Til:

"mdvendig vedligeholdeise og (oinyelse af andeislejligheclerne påhviler de enkelie
aridelshavere. Vedligeholclelsen om(al{er ikke alene maling, hvid!ning og }apetsering, men også
iiedlige)ioldeise og (orriyelse a( gulvt:+elægning, (4ulvbtædder, loftpuds, forsatsvinduer,
iridsrendige dare, egne dørlåse og ali lejiighedens uostyr i øvtigs, hen?u-ider bl a elledniriget,
elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, tadiarorei, radia:oyveruiler, radiaiormålete,
brugsvandrør, vatme(otsyriingsrør, a(løbsreir og evl g.:isrør., hvorinioa forenmgen søt@er (or
yieo'ligeholclelse og (ornyelse af lejlighedens faelles forsyningsle6ninger og fa?llesmsiailaiioner
indtil disses indivi6uelle fa?lles fot(4renin(,,er til/i de enkeite lejligheder, io'ei foreningeri har
ansvaret (or de lo6re{te ien iridti: disses iridividuelle fcrgrenmg"

Dirigenien og bestyrelsen rede?p,,iorde koti lor n-iotivet iil forslageis fren'isaetieise og oplyste hervndet
bl.a. at der blandt flere beboere vat en uklarhed omkring hvem som hat vedligeholdelsesansvarei lor
!wad i lejligheolerne, hvor(or t?estyrelsen med forslagei havde forsøgi ai specificere det som man meme
var Bældende praksis i foremngeri, så alle via veatæBterrie »r?lle være informetei om grænseme, idei det
var riormal forenirigsretlig praksis, at {oreningen har ansvarei for de lodrene insiallationer ind iil de
iiidividi?ielle var'»dreue installationer.

E(ler en længere drøflelse af foi slaget og afklaring af enkelTe spøi'gsmål, )?ilev }orslage} sat {il arsiemning

F orslaget blev nedstemt rned 61 s(emmet imoa og alene 9 Stemmer for. De resierenr:le 10 stei'nmer blev
noieret som blanke, da disse enten navde forladi generalfeisamlingen eller i?indladi at stemme

E. Bestyrelsens forslag om a( gerieralforsamlingen godkender Lieslyrelsens beslutning om eksltlusion ar

l
redeBiorde ino'ledni.ggsvis kort (or besiyrelsens op(aiielse af saBen,. i forhold til dei forud (or

gerieialforsamlingen (temsend{e maieriale og oplyste, al beslutning om ekskl?isioii norniali er el
bes!yrelsesanliggenae aiene, men ai foreningens advokat havde anbeFalet, at såfrer»'o.t rrian også havde
generalforsamlingens tilsluming vilie mari SICI bedre i en evi. retssag.

? -i var cgså til steclei blan6i de fremmør:he og tedeoiorde kori ror sin sag

Here(rer var der flere tilkendegivelset biandt de fremmødTe og kriiik mod Liesiyrelseri over n-iåden sagn
vat hånd(erel på. Et"ikelie ancielshavere udbad sig mere di?.kumeritaiiori Og mformatiori omkring
fotslaget, da man følte der n-ianglende oplysninger fot at mari kunne stemme på et rimeligt gtundlag
Bestyrelsen tog kritikken (il efterretning og oplys}e, al så(rem( forslaget blev neds(emt, S(! m;å(ie
besfyrelsen ef!erfølgende vutdere nvorvidt man skulle køre videre med sagen og evl. indbrihge sagen
på en eksrraorairiær gerieralrorsamling på et endni?i mere fyldestgørende n-iaieriale

Efter en lænBere drø(telse a( sagen, biev Fors!aget sat til afstemning

Forslagei blev nedsiemi med 41 stemmer imod, mens 20 stemte (or De resterende 1 9 sterrimer blev
riotere( som blanke, da disse enten Sayide forladt generalforsan'ilingen ellet undladt ai stemme

Klokken var nu lidi i kl. 23 00 og det manglede stadigv2k en del purikter til behandling (iå foteningens
ordinære generalforsamling
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Dei blev {aieslået ;31 n"iai'i blandl de iilbagevætencie mecllemrner Slemle Onl hvoryid) rTTall skcille
lorisærie gei-ieralforsamlingen eller udskyde behandlingen a( c:e iesretende punkier iil ei senete
i:dspvnk: e(iet sommet(etie og ca ultimo august m.ined eller primo septembet måned 2010

Dei blev ei«etlølgende vecltagei at udskyde den resrerende a(noldelse al dei-i otdinæte
generaHorsan'i)mg iil ei senere tidspunkt, idei 44 stemie 1a og kon 1 7 siemte imod.

Afsluinmgsvis bad Direktør Henrik C)iristianseii fa IP Adminisiraiion A/S om en afsluiiende
bema?rlaiing og forklarede kort IP Administrations rolle omkiiiig byggesagen, soin man ikke havde naet
.:it behandle og op(ordrede i øvrigt til at IP Administration A,/S (ik cl'iancen rot ai bevise sii væyd som
}oreiiingens n>re administrator, da IP Admmis}ralion ikke slmlle Slå til aiisvar lor hvad der var skei lot
6eres overla(,,else pr. l . aprii 2010

Herefrer iakkede dirigenien for forholdsvis god ro og oi'clen og hævede generalforsan-ilingen ca kl
2300

Forlsællelse af generalforsamling afholdi mandag den 30. august 2010.

Foreiiiiigens formand bød velkon-imen og præsen{erede Ira IP Aclministiation A/S dite'klør
Hernik Christiai'isen, administtationschef Pairick Kuklinski og Helle lensen fra Abildhauge, samt
Direk)ør l/</illiam Tolmand fra PVI lømter(itn'ieie{.

Patrick Kukliriski konsiaierecie som 6irigenten here(ier, at der var : (Ill 68 andele, heia( 9 ved {ølclmagi,
tepræsen«etei ud af 170 mulige, t'ivor(or generalforsamling var beslutningsdygiig i forhold t:l den
fremsendie i?agsorden, borlsel fra forslag om vedtæg!sændring, da generalforsamlingen ikke var
repræserirerei ved 2/3 af foreningens n'iedlemmer.

Desuden blev dei oplysi, at der var minimum 1/5 del af foreningens medlemmer repræseri«erei jf
ver?hægternes (fa 27, stk 1 og eil der i øvrigi ikke vat ydetligere (om'ikrav til fortsæiielsen af
generalfoisamlingen, da alie øvrige formkrav var overt-iold{ til den lorsle del af dei'i otdinæte
generalfotsamling den 16. juni 201 0.

Endvidere blev dei oplyst, ai den tidligere refererrt (Kielcl Vestergaard), fra den otdinære
geneialfotsamling deii 16. juni 2010 ikke kunne deltage i generalforsamliiigeri, hvorlot i:lir'igeriten
oplyste han også ville påtage sig hvetvei son'i teferen«, hvilkei der ikke var r?ogle indvendinger imod

Da ingen gjotde indsigelset imod fo+iriliaas overholdelse fottsat(e diiigenien generalforsamlingen

Tidligere formand kritiserede tefera«ei a( den Fotste del af den otdinære
generalfoisam!ing, da han ikke mente at alle hans kritik punktet under besiyrelsens beretning var (øri til
teferat, iclet han bl.a. havde ønskei at hans holdninger og tererence til udfeirte vediigeholdelsesarl:ieider
i hans beslyrelsesperiode klar( havde fremkomme} i refera{el.

Dirigenten oplyste, at referatet ikke er en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrak:
gengivei de væsen!ligste synspunkler og beslcitninger.

Bestyrelsens forslag om drøftelse af oplæg på renovering og omfanget heraf, sam{ finansienng af
ejendommen og drøftelse af forslag fra S ' , saml '

F.

redegiotde for materiale som var vedlagi indkali:lelset til den ordinære
generalforsamling den 1 6. juni 2010 og fortsæ(telsen af generalforsamlingen den 30. augusl 2010
og som i øvrigt er vedhæftet na?rvætende re(erat.

Undet gennemgangen blev det l-+landt andet oplys} a('

Der er alene medlaget fas'aotren{ede 4% lån for de omb>igningsopgaver o'er et beskre»iel
Pto)ekle{ (otven{es finansieret ved omlægning af (oter»ingens ni?iværeride kreclitforeningsiår':
omiægges til lan uden af«:ha@ og med ny løbetid på 30 år og at ekstta lån til byggeprojektet
ligeledes bliver i.iden afdrag, da man herved vil sikre n-iindst mulig stigning i I?ioligargifter?

Såfren'it der vedtaBes etablenng a( individuelle vandmålere, vil boligafgmen bliyie sai tilsvareno'e
ned, så ydelse bliyier netto o'en samme som i dag Dog vil man t-iere(tet betale for individuelt
forbrug.
Det skal på generalforsamling stemmes om en bemynaigelse til :øes«yreise til at indgå affale mecl
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tåd3wet om Benner'rdotelse af et ridbucl på nølagtigt ('E byngeaiL+eldet som
geiieralforsamlingen er enige i ai cier skal indl'ientes ptis@t l-)å, samt at det gives bemyndigelse
iil ,i: mi:ihenle iilbucl p.' elape 1 både med og i..?den lorLieredelse iil iaglel1igl-iedei og soleneigi
ølåt dei endellge materiale ei klai eJtet der har vætei en uclbudsm+ide, vil clei blive indkaldt til
et'i eksrtaordinær generalforsamling hvor dei encleligi kan besluttes hvorvidi projekret skal
Igarigsættes og i l-ivilkei omfang Desudeii vil oler p,i dette tidspi.mkt tages endelig stillihg :il om
r.let skal me6(ages omkosininger !il lorLieredelse (or iaglejligheder og solenergi mv,
Boligafgi{ten siiger kun del som generalfoi-samlingen ver:haBer og under hensyntagen iil hvilke
arbeider der ønskes udrørt, idet der ikke et en iils+rækkelig opsparei (ormoe i (oreningeii
Vores lob har været al prissæ?t{e en renovering af e1endomn-ien hvis ali skulle laves og aet være
eri konkre! plaii herfor, samt hvad de!{e ville rr»edfe?re ai æno'ripg i boligafgiften
Eiape'i viil blive set'idt i i?icll:icid iil flete råd@ivete og eriireprenaner (51elier bes«yrelseris ønske
og i sai'ntad med IP Administraiion A/S.

Ef[et en la?ngere duø(lelse a( Henrik Chrisfianseii opla?g, saml afklaring a{ flere spør(gsmål og
drøJlelse af elendommens srand i øvrig:, ble»i forslagei omkring en ben'iyndigelse til besryreisens lil
ai gå videre med indhentning ai tilbud på projekieis eiape 'r sat til afsremn:ng Eiape i on-iliahdler
udskifming af iag, forhø')else af trappehuse, reriovering a( kvis!e, isolering a{ tagetage og kælder,
udskiflning af el kabler i Bårderi, ol.:isætning a( brandna.eldere i cpgange og opsa?tnirig af
bevægelsescerisorer.

A(siemningeri udmøntede sig i at 40 siemte )a, mens 24 stemte nej. zl undlod at stemn'ie.

Besiyrelsen er herefter bemyndiget til at arbejde videre med etape 1 og indhente tilbud på
reno»iermg at ejendommen, sam+ iilb«:d på råclgivning. Resultatet a( udbi.idsrunden på de forskellige
va:'ianter af byggesagen og rådgivning vil herer«er blive præsenteret på en ekst+aordinær
generalrcrsarr.ling iil enoelig stiliingiagen, idei man herved vil hayie mere konkret oiierblik over
økonomiske rammer og konsekvenser for medlemmerne.

G. Bestyrelsens forslag om at srasl<eriel skal renoveres til en anslåe( pris på i<r. 300.000,00 eller
alternativ(, al siaskeriet nedlægges. !Såfremt del besluttes, at vasl<eriei renoveres medFører det(e,
a( prisen s(iger med kr. 8,00 pr. vask og kr. 8,00 pr. iørring. Stigning i bejaling med{ører, al
bes{yrelsen forvenler irid}ægler og udgifter vil balancere i forhold !il hinanden og a( der er lidl
opsparing (il frem(idig veJligeholdelse af vaskeriel. Renovering af siaskeriel omfa{ter hel( nye
maskiner, der kører på el i stede! for gas, hvilkel også merHøre færre oml<ostninger (il el og vand
m v -

'L . -ra t»estyrelseri re«legjorde for motivei iil forslageis fremsæuelse og ol?il)isie
lierunoer bl a ai vaskeriei pt ikke hviler i sig selv, da der er flere udgi(ter en«i indiægler Og sætiigi
udg,itter iil veclligeholdelse Der er pt 5 i-iaskemaskiner og 3 tørreti?imblere i kælder. Det er kun
vaskemaskirie ptiserne der stigei kr 8,00 pr vask, mens (ørring bibeholoes 1':iå samn-ie rnvea+i og
rnveaue! på de kr. 8,00 er en fell

Udskiftes vaskeriei skal man selv rremover have sa?be med. Maskinerne skulle være nyere modeller
og dermed var de} uoen beiyo'ning om der blev anvend} ski(tende sæbe og skyllemidciel

Der ei i atialen iaget højde (ot ny serviceaf'tale, son'i er billigere end den ni?iværende serviceaftale

El'ier e!1 la?rigere drøftelse af forslage( Og t'ieri?uider behovet ror udskifining , sami hver mange de?t
fakiisk ariveriaer maskinerne, b:ev (orslagei sai til afstemning.

Forslage( blev yiedtaget med 51 ja stemmer og 8 nel siemmer 9 ondlod at stemme

Best)ireisen er hete(ter ben'iyndigei til at adski{t?e vaskeriet til en anslået pris på kr 300.000,00 når
det er li!<vide midler hertil i foreningen.

H. Bemyndigelse (il bestyrelsen til ompriorilerin3 af foreningens eksislerende lån, herunder ændring
a( løbetid såfremt bestyrelseri vurderer det hensigtsmæssig( Bemyndige!se vil alene omfa!!e
muligheden for omlægning (il nyi faslforrenle! Iån.

Dirigenlen oplyste. at foreningen vecl ai omlægge eksislerende realkrediflån til 30 år og med tast
ierue på 4'!/0 og ardragsfrihed vil kunno opnå eri årlig besparelse på ydelsen på i alt ca kr
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i 047 368,00, mens man »iecl orr.l.'egt'iirtg u6en a!cltagsirilied kunne opr'»å en årlig bespaielse på ca
kl 630 000,00

Forslagei og aliernaiiver, saini risici blev koi) diøftet, idei diiigenlen også oplysie, ai såfieml rnan
ornlagoe foreningens låii til lån med afdiag og seneie nai man sl<ulle tage stilling byggesagen
kbinne risikete at disse igen skcille ornlægges til lan uden afdi'ag for at gøre cle', n'iesi billigl Deite
ville kosie ?inødige omkoslniiiger Og kurs)ab mv,

EJter en lænp,ere dro(relse af forslaget og dets evt mdvirkiiing på kommende mulig byggesag som
ski?ille vediages l)0 ell eli:straotdinæt generallorsamling, blev dei besluiiei ai i?idskyde beliandling al
forsiaget lil Jen eksiraordinære generalforsamling, cla 54 sten-i(e I'ierfor, mens 6 slen'l[e imod 8
i?imjlod al sternme

Dirigenlen oplyste, at man p.å den ekslraordinære generalforsamling endvldere vil I-ieregne
konsekvenser på finaiisiering al byggesagen med lastrotrernede Un med cg tiden ardiag

1. FOrslag fra : n om, at alle leiernål på alm. leiebasis bibel'ioldes som alm- lejemål,
huslelen lus(eres ift. sFigninger for andelshave?re- Ved fraflytning af disse lejemål kan lelen lus(eres
eiter markedspriserne. Detie iiil sikre en stabil indfæg( (il (orenmgen, )wilkei på sigt vil være
mere remabell end blo} al sa?lge ,indelslejligliedeme, med mulige (ab iil følge.

? rerJe(ziorde kor) for forslagei

Dirigenien oplysie, at {oreningens t?+esryrelse er underlagi toreningens vedtæByer der siger, ai ledige
lejligheder skal sættes til salg, sami ai man ikke "bare" kan regulere lejerrie som andelshaveme, da
Ieierrie er under)agi særlige regler for varsling al huslejestigninger

Foi slagsstilleren tog dirigentens oplysnii-iger iil ehetretnii'iz og ønskede ikke forsiaget til afsiemning,
a'a aei alene var et debat oplæg

1. Forslag fra m, al ansvare( for driFl af det grønne anlæg i gården overlades iil
gårdlauget/gartnergruppen. Således I<an mz)n få frigiyiet tid iit viceværken til andre forefaltlne
}'iåndværksmæssige op(,aver.

l i oplysie, at fotslagei var ai bettagie soi en cpfordring +ll ai rlere oeliog i
atbejdet i B;arden og at l'ian undrede sig osiet,. ai bestyrelseri ikke havde iagei imod hans opfonJring
til ai h.jælpe i g,årde?n.

fra t»estyrelsen oplys}e, al def ikke vai alt arLie)de son'i beboerne seiv konne foresiå, da
enkelte atbejder skal)e «ieilores a( autotiserede håndværkere.

E(tet en længere drø({else ar arbeidel i gården blev der nedsal el gårdudvalg bestående af:

'l

l
t

K. Forslag fra ?im at leieloven gøres gældende (il hver en (id, såfrem( deri
vedlæglerne for ABA ikke er andet bes!treve(.

r redegiorde kort for motivet til forslagets (remsa?tielse Og oplysi 'rieruridet l':l a ai
(otslag,el var s(illet, da han havde hafl dårlig erfaring med at vedtægterne ikke var præcise nok cg ai
der der(at var tvivl om hvorvidt der here(ter skulle reBeileres.

r t oplyste, at besiyrelsen havcle kontaktet ABF og at dei ABF's oprattelse, at lejeioven
som udgangspunkt gælder (oi lejere og ikke (ot anclelshavere, hvorfor det var uhensigtsma?sslgt
aJremt man generelt skulle henvise til lejeloven såftemt yiedtægteihe ikke regulerede forholdet
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(Z)nisl:et inan p."i konkiele områdeB ai leleloven skal v;cte zæidende, bør 6et ordlydsrna-ssig: sr3.3tB
en l'ieiwisnirig i de enkelte bestemmelset til le)elosiens reglei, idet forhold i fcreningeh ieguleres ai
ioremngeris »iedræBsei og piaksis i ioienu'igeri

Forslagei blev heterrer kor« drø(tei og udrriøritede S:{) : en afsien-ining, iclet ditigenien oplys:e, at
forslagei vai ai beiragie SOm en ved«ægtsænr?lring, soin skulle vediages n'ied 2/3 flerial blanoi
(oreninBens medlemmer Ved!ages !orslaget med 2!3 flenal blandl de (ren'imørMe, skal der
e(tedølgende indkaldes iil en eksrraordiriær genetalforsamling I'ivor roi'slaget kan vedtages med 2/3
tlertal uansei antalle( a{ !ren-uaeåe

Forslagei blev ikke godkendt med 2/3 {ler«al, da 1 8 stemte ja, mens 19 srerrne oej. Resie.ai t:nJloo' ai
siemme eilet havde forladt generaltorsamlmgen

Det blev errer(ølgende yied+age) at urJsk>ide den resterende afholdelse af den ordinæte
general+orsamlii'lg Ill dagen e(ler Om TirsOagen den 31. aUgUSl 2010, Idet klOkken nu Var blevei ca.
22.15 0g der i indkalclelsen til den 30. augusl 2010 Var tagel hØlde fOr a! man kunne iOrlsælie
generalforsan-ilingen dagei'i e(ter

Fortsættelse af generalforsamling a(hold( tirsdag den 31 . augusi 2010.

Patr:ck Kcikli:'iski fra IP Administratiori A/S bød sielkon'in-ien til foreningens medletamer og
I«onsiaterede here(ter, a.t der var i ali 55 andele, lieraf 9 ved fuldmagt, reptæsenteret ud af 170
n'iulige, hvotfor generalfotsamling srai beslutnirigsdygtig i (orhold (il Jeii fremsendte da(,sorderi,
boriset fra forslag om vedtæ(zrsæ?ndririg, da generalfotsamlingen ikke var repræsenterei ved 2/3 af
foreningens medlemn'ier

Desuden blev dei oplyst, al cler var minimum 1/5 del ai foreniiigens medlemmer repræ:eriterei ii
ved«æBiemes Ei 27, sik. i og ai der i øvrigi ikke var yderligere (orml?rav iil rortsættelsen at
genei'alforsamlingen

Patrick Kuklinski oplyste ai han ligeson'i dagen løt vi!le påiage sig hvervet som re(ererii, li'i.?iiket der
ikke var nogle indvendinger irriod.

Da ingen Biorde inclsigelsei' imod }ormlia 's overholdelse rortsatte dirigenten generalforsarnlmgeh

L? Forslao fra : ver'r. ændriag af viedtægternes § 31 .

Der var siillei forslag om ai ær'.dre vedsæBtemes (33 3 l til:

=Ei bestyrelsesmedlem må ikke deliage i behandlingen af en sag, såfren'it han eller en person som
han er beslægtet ellet besvogret rr?ed, eller hat lignen6e iilknytning til, kan liave særinteresser i
sagens afgøielse

Der iages re(erai af besryrelsesmøderne. ReJer,:itet irarøres i en protokol, der underskrives a( de
bes(yrelsesmedlemmerne der har cleltagei i møclei Proiokollen skal på beg,æring forevises
foreningens medlemmer "

?{ oplys{e. at torslaget var et uddrag af ABiC's siandan:Ivediægi og opfotdrede til at mari s}ernte
for iorslager.

Forslagei blev efterrølgende sat iil afstemning og vedtaget med 2/3 flertal, idet 43 stemte ls til
forslaget Ingen siemie imod, mens 12 undlod at siemme

Forslaget kan hetefier ensiemmig vedtages på eo e!:straordinær generalforsamling uden
Hensyniagen til antallet af {remmødte.

M. Forslag fra t I om Datea's lils(edeværelse på generalforsamlingen, da han
ikke finder, ai beslutningsprocessen omkring skifte( af administrator er foregået på raest fortlelagtig
vis for andelsbeboerne, hvor(or han s(iller forslag orn a( Datea høflig( anmodes om at repraeien(ere
sig og redegøre ror deres version på det na?rmeste ordinære eller ekstraordiiiære generalforxarnling.

oplyste, ai han havde ørisket Datøaas tilstecleværelse på generai(otsamlingen (or at
i'edegøre (ot detes siersiot"i af sagen omkring administratorskii'r
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E{«ei en kot« drøiielse a( forslagei blev detie sai iil a(sien'imng

24 sien'ite for ai Daiea skulle være deliager på eti generalforsar"riling, mens 24 srem«e imod 7
undlocl at stemme. Da dei ikke var flertal (oi Daiea's «ilsiedeværelse blesi forslagei ikke veciiagei

Dirigentet-i oplyste, ai foislagei fra [ ?.. ikke vai blevet behandlei tiiidet byggesagen
sot-n det oprindeligt var planlagt, tworfor forslaget hermed var medtagei under pcinkt N og O,
hvilket de?r ikke var indven«linger imod.

N. Forslag fra [ .:im at der til vedtægterne tilføjes, at "foreningen hæfter osierior
andelshavere, ior fejl og mangler, foranledigel af arbejder udfør( i de enkelte andelslejemål,
iværksai på foranledning af foreningen- Den enl«el(e leverandør hæfter over{or foreningen".

re?deg')orde for forslage} og oplys(e, at han øriskede almindelig praksis klatt
(remgik a( vecllæg«erne

Forslagei blev efrerlr:ilgende Sal iil afsiemning og veoiagei med 2/3 fle?rt;tl, idei 53 slemle ja lil
forslagei Ingen siemie imod, n'iens 2 undlod ai stemme

Forslagei kan heref«er enstemn'iig vediages på en ekstraordinær generalforsamlirig uden
hensyntagen iil aniallet af fremmødte

0. Forsla(4 fra { om a( der "ved udimsel ar arbejder foranledige af foreningen,
siedr. forhold i de enkel(e andele, sk,'il arbejdel udføres på en sådan måde, at kvalite} og udseende
som minii'num tilbageføres iil den oprindeiige stand, andelshaiieren må ikke opleve udiør»e
arbeider som forringelser"

I redegjotde fot forslaget og oplyste, a} han igen ønskede almindelig praksis klart
fremgik af vedr;aBen'ie.

Forslagei blev efiet(ølgende sat iil afsiemi-iing og vedtagei med 2/3 flerial, idei 50 siemie ja til
forslagei Ingen siemte imod, mens 5 und)od ai sien-ime

Forslaget kaii hereitet enstemmig vedtages på en eksitaordinaet generalfotsamling uden
hensyntagen til aiiiallet a{ fi'emn'iødte

6. Valg af formand.

s var på valg og ikke indstillef på genvalg.

redegjotde For n-iotivet iil sit tidligere misiillid, da han havde indtryk af ai den tidligete
beretning vat formandens og ikke bestyrelseris beretning. Nu hvor formanden ikke genopstillede i?i
bestytelsen ønskede hai-i ikke at afgive mistil)id til formanderi eller besiyrelsen

opl>rs«e, ai best>irelsen øriskede arbejdsro og at n-ian på trods af at formanden ikke ønske?de
at genopsiille s(adigvæk ønskede en afstemning omkring hvorvidt der taktisk alligevel måtte være en
ev(. mis!illid lil bes(yrelsen, da det var bes(yrelsen beretning og ikke formandens alene.

Afsiemningen udmøntede sig i ai der ikke var en mistillid iil bestyrelseri, idet kun zi sternie ior en
mistillid, mens 30 stemie nej. De resletende 21 undlod al sten'ime eller )-iave forladt
generalforsamlingen

Here({er oplys!e at han ønskede at opstille til (ormandsposien og i.iriaer forudsætning af ai
l : ikke blev vaigt iil bestyrelsen, idet der 5 dage inden geneial(orsamlingen haside vætet
en episode imellem hvor . havde tilivunget sig adgang I:l

I .i lellighed fOr al få nogle nØgler han haVde lant harn, hVilkeF efler(OlgerlC3e udmønlede Sig i
mindre (umult i lejligheden

tede(<jotde ef{er(ølgende for hver sin side af sagen og oplyste, al de( hele iiar bleve?
afklaret de 2 imellem, så der il<ke var behov (or at gøre mete ved sagen.
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E({ei enkelie mt'lla?g (ra ,indte LieLioere cu»iktirig episoden imellem L ? O .?......, biøv cle:
eiter(«alge?nde afiioldt valg oinkring lormaridspos«er?

? . blev valgi SOm fomqanri mea' q= s«en-imet 2 siemte imod, mens cle resteiende 9 en:er»
sfem!e blank( ellet havde (orladi geneialforsan'ilingen

7. Valg af øvrige Lies{yrelsesmedlemmer og suppleanter.

Fe?lgende var på vaig:
C

, samt som supple,:im:

- ? .. ,. -.?.i ør»skede, at stille op til t?estyrelseri, iciei posren e(rer l . t var iedig e{tei ai han
var blevet valgi som formand Endvidere ønskede ikke at opsiille til bestyrelsen da hun
tidligere på ar{eneri havde valgt af rorlade generalforsamfim? san-imen med 'r det

heller ikke ønske«le at fotrsæiie i Liestyrelseri. C 7 ønskede ikke a} genopsiille SOm
suppleant.

Eher(o)genr:Je n'ieldte følgende sig iil de )edige L»es{yielsesposke?r, idef der i al) var 4 t?es{yrelsespostet på
valg:

/

Idet der vat kampvalg iil L»esryrelsen fik alle l<andidatei'ne kori mulighe6 (or at præsentere sig selv
ini'en afstemningen.

Afsten"ining udmøntecle sig i (ølgende resultat:

M 48 s{emmer

D; 42 stemmer

le 3 7 Skemrner

Ht 22 slemmer

l 2 2 S!ernmer

h ". 15 s{en'irner

Da der var stemn'iel:ghed blanclt ' , blev clet afholdt en ny afstemnirig
som udmønteae siB i at LSlg mOCltOg 30 Stemmer, menS q modiog 24
stemmer L blev hermed valgt iil besryrelsen som dei sidsie medlem

Herefter sku!le der vælges 1 -2 suppleantei Både 00 n stillede op som
suppleamer. En ars}emning odmøn(ede sig i al H 'i blev vaigt som supplearrt med 39
stemmer, mens l siemie imod Ni blev ikke va:g} som supplean(, da 19 siem(e imod i:ig 18
Skemle fOr I" ' SOm suppleani. Da ingen arlCJre ØllSkede ai OpSlllle SOm suppleani, bleV der kUn Valgl en
suppleanL

er e(ter geheralforsamlingen udtrådt af bestyrelsen og !-
som suppleani inJlrådt i bes«yrelsen, der here4ter har følgeode sammensætning:

Ka, i, formani:I (på valg i 2012) SB

Mt (på valg i 2012) AC

Da (på valgi 2011) SB

l(?5 (på valg i 2012) ,"lCl7

Hc' (på valg i 2011 ) SG16,

Li (på xialgi 2012) SB l,:z, j 'pl.

Ht ipå oyalgi 201l'l Sr'-i ' :, .'.»T , i 'i,

Ingen suppleanter vaigt

er i itedet
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8 '/"",'! ala ZIC!n"'Ill'llS(r;3iOl

%rede@,)cide kcil p.'i besiyi.?lseris ve2,rie, iwortot mati :iqos(:?iecie iP ,sciinims:iaiia:i .ki5 i:l
genvalg.

Enke!le beboere ønskede at Datea skulle gemiælges, da mar? havde falt me6 Daiea 6ei api>.osi 6e
var mi'siillei paa al admir»iSlrere AB Angelgarden rir»C:e( de samrne (OrudSaE'lriingei SOm lOr?
En anden beboere oplys«e, at iP ,sdi-i-iinistraiion prima?ri srar e« b>rgHe(irma og uJ.=iukkenc?e var vd:s
på ai gene pen(ze l:+å iorenir?geri via byggesageri

Patrick Kukiinski fia IP Adnzlt'iisttation rVS (ik ou:3et og oplyste ai IP Aidministration A/S var ei
velrespelaerei adn'iinistraiionsfirma son-i havde adrniriistreret ejendori-ime siden 1992 og haiiSe over
200 eiendomme i deres portefølje og at deres primære ydelse Va:- eleno'ori'isadministrat:oii Patrick
Kuklinski opl>iste en«'vicjere at n-ian pt. havde ansat 30 meaarbejdere, hvoraf kun l vai
bygn?ngskonstruktor 0g ai han på denne baggrund ikke l<binne rorstå anklagen om at iP
Aclminisiration Al/S skulle y,-'?H? (?1 l)ygg@firma. l øvrigt blev der henvi5f (il hlemmesidBn !'J4*?R"Vp??).(?k
saairem[ mal'- CinSkerJe 'y'derl:get'e !n(oi'mal!oner OFi tirmae(, lio,,esam de'. biev o,olyst,, al man '»'eC3 al
over(4å i adminisiraiioii til iP f'Jrriiriistra(ion A/S havde sparei ovar ki s 50.000 i admiri:sttaiiori sei
ud fra hv.ad rJer i regnskabsårei 2009-2010 havde været beiait iil Daiea cg ai, IP ,Adtnin?sitaiiori vat
antaget tii at forsøge at hj,-Ipe foreningen, ikke modarL+ejde o'en

Efier eri kori arøi«else af yialg af adri-iiriisiiator i øvri(,,t. samt mådeii t-ivorpå IP .Ao'minisi.taii.an blev
Val,,o( pa' den ekS['? aoroinære geneTalrotsarnling ! nOVerl"Iber ma" ne(l 2009, Skulle der steæmes Onl clel
skulle »iære IP Admiriisiration NS eliei Datea sotn skulle a6ministrere forenirigen

Den e({errølger".de afstemia'iing udmenre6e sig i ai 34 stemle for IP Admimsir.:ition A?/S sori'i
admiiiistrator, me+is 13 stemte imod. få denne baggruna' blev aer ikke stemi om Datea, 6= dei vat
et klari fleriai for va)g a( IP pdmiriisiraiiori ,'v'S. Ingen liavde e(terfolgeride iodvendinget imor.i
derine fremgar'.gsmå6e

9 Valg af revis@r

Revisionsinsiittittet blev eris(emn-iigi genvalgt som re'=-iisor
10 EventoelL

Heri?mder blev følger?de blancit anaei drvÆtet:

)-iåridværkere p,i ejeridorrimen, idei rlere klagecle osier de riu».rærei-ide (asie I'iåndværkeie
En bebr:ier (orespur,te iil§ sagen, som eherFølgeride kor« bli-v drørre«, idat r?lsri »iat ei
pi?irik( på o'en eks(raordiri.,:re generalforsamling, som skuile afholoes i forla?ngelse a} 6an
ordinære generalforsamlirig. Den m,re besi>irelse oplyste at man nørtigsi muligl vil samiesog
vi?ir6ere sageii og dei videre (orløb.
Rengøring på ejendorrimen blev kritiseret, hvilket bestyrelsen Tog I:l e'iierreimrig
F I e r ? e t a k k e d e l Ifor hans store arbejde i gården

misforsiået ifi rolieforcleli-ngen og ansvarsområd':errie imelle$%Siceværrer»j og gårdiaogøt
beklage;s udlægriirig i visse tilfælde »iedr zården t-iavrJe værei

'R/-k-analer b:ev kort d:øf!ei-og b;slyrelsen oplys{e man yiil)e s7på ni?iværen6e arlale:' s"ari'ii
intrlighed (or alternativ løsning, samt mulighed for afstemriing omkring nye kanalet mv- Toile;ei i går6er» mad Sdr. Boulevard var aflåst og den normale nøgle ?rirl.ede ikke§

!!!!!!i '?estyrelsespostkasse opsa?(tes til breve og ris og ros mv Elesgrrelsen oplyste, ai denr»e alle+øo'e
opiyste, ai ioilettet var ei håndværker toilei og at det derror var aflåst

l"a-;'apsar-o(4 aaJ'beb-oer'ne-v'at velkon-in'ien medoinformation d'enr.e ve) 'el'ler pr email til
viCe',rEerLerl på ?'l
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'rlerefier takkede dirigenten for god ro og orden og liævede (4eneralfotsan'ilingeri C(1. kl 22.15 Dei'iticlligere pianlagte eksiraordiiiære generaHorsamling der skulle aflioldes i Forlængelse af den orclinære
genera(forsamling, blev udskudt ti) er senere iidspunkt, da klokkei'i var blevet mange.
Som diiai;
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i(')

Beskrnvelse af renovecittgspcojelt feg' AB ?Angefgården.

Der er udarbejdet en 1 0-årig vedligeholdelsesplan ior ejendommen AB Angelgården

De( betyder al ejendommen er blevet gennemgåel af en byggesagkyndig €ra DATEA A}S og det er

i den forbindelse udarbejdef en 10-årig vedligeholdelsesplan for AB Angelgården

l fortsa?(felse af denne er der i februar 2010 fortaget en gmndig gennemgang af e)endommen, hvot

der er varslef adgang til alle beboelsesleiligheder for besigiigelse, og herudover er e3endornmens

fællesarealer, så som lofter, kældre, trappeopgange og installa(ioner blevei gei-inemgåei

Grunden til al «:'er er u6arbejde} en 10 års vedligeholdelsesplan er at sikre, ai en nødvendig

renovering af ejendommen ikke skal fcregå på en gang og derved medføte med en kraftig sfignii-ig
i boligafgiften på en gang

Det er hensigfen at de (ing der skal laves på ejendommen irækkes ud over en l O-årig periode og
derved sprede den nødvendiae boligafgiftsstigning over en 10-årig periode, og i'erved sikre al alle
i ejendomrnen kender de boligafgiftsstigninger der vil komme over de næs(e 10 år

Der er ingen tvivl om at der snarest muligt skal laves nogef på ejendommen for at sikre

ejen6ommens generelle vedligeholdelsesstand, sami al sikre al der kommer slyr på e1endommens

on"ikos!ninger til vedligeholdelse, ide( disse de sidste par år er s(eget ma?kant

Derior er følgende materiale udatbejdet så alle får klarhed over hvodor defte arbejde er

riødvendigt:

- Gg-tindlag for txnaersøgeNse af ejendommen

- Hvaa ec konstateret på eiendomnnen og )ivad ska! der rer»evei-es

o San'i[et hudget foy renovecingeg; og prioriter:ng af de nøaveqdige
cerioverjngsaybeid.ey

o Opdøling af prior:tep-eae yenovecingsarbejder sag-nt finansieø'irtg

- Beregijng af ba[iga[giftssignxng og (ork!:arin;g :,aF Jey»ne

- Beregni-ig af bciigafgi{4sstigriing pv. [ejN:g!ied pc. ';>v, P[. unå»eJ Og sQ:giing ptr.
i:oned Ne ø'øæs«e }O år

e TiJspfan Fov genrueg»";øvellse

Sicle l
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