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A./B Angelgården

Refei'ai ordinær generalforsamling

onsdag, den 16. 1uni 2010 kl. 18.30 i Enghave Kirke - menighedssalen

CenerallorsamlinBen I?ilev afholdt med izlgeiide dagsoiden, da de oprindelige punk}er ef{er puiiki 5 sul?iplerei
med forslag tra Lieboerrie ikke kumie aflioldes indenfor deii iid som vat a(sai iil generalrorsaii'iliiigeii:

1.

)

J

A

5

Valg al dirigenl Og teferen«.
Besiyrelseris beremmg.
Forelæggelse a( 'irsrappori (ot 2009 2010 iil godkendelse, hermder forslag iil og godkem:lelse af
yiærdi,insætlelse Og evenruel revisionsbeteii'iing, sami godkendelse a( årsrapporten og værdiansætielsen.
Forelæggelse af dnfis- og likviditeisbudgei for 2010-201 l iil godkendelse, herunder besluming om evl.
,endring ar I?ioligafgifien, sami besluming om ai besi>irelsen bemyndiges til ai udvitle kassekrediiiei-i (ot
toreiiiiigen med max kr l 000.000,00 såfren'ii dei skønnes nødvendigi
Forslag.

A

B

Besi)iielsens forslag om ai vediægieriies F3 27, sik. l sidsie l:iunktum slettes, s.:i følgende ikke længere ei
gældende: "Dog skal aliid mindst 1 /5 ar foreningens medlemmer være iil siede"
Bes«'lrrelseris fotslag om ai «ler )il vediæBierne 's 3 iilføjes en ny sik 4 I)å anbetaling al
Ai'iclelsboligtoreningernes Fællesrepræsema«ion (ABF)

C Bestyrelsens forslag om ril der li%es en ny stk 5 fil ved{æB{emes E3 26 tned følgeiide ordlyd: En
andelshaver kan foruden sin eBeri stemn'ie kun .:ifgive en sJemme verJ fuldmagt

D Bes5irelsens forslag on-i ai ved«æBernes F3 10, sik l præciseres omkiing vedlige)ioldelsesfotpligtelsei'i,
så det klart af vedtæHierne (terngår hvad der ei gældende praksis

E Besr>-relsens rorslag om al general(otsamlmgeri godkendet beslyrelsens beslutning om eksklusion al

Ad. 1 Valg af dirigenl og re(erenl.

Forenmgens (orrn;ønd , bød velkon'imen og praesenlerede rra IP Adminis!ration A/S ditek«or Henrik
Chrisliansen, adn'iinisira(ionscl'ief Pafrick Kuklinski og Kleld Vestergaard son-i foreningens iiye admiiiislraior.

Dirigei'i(en konstalerede heref(er, al ved}a?glsn'iæssige fotmalia i relalion iil indkaldelse m?v. var overholdi og al
der l alt Var 80 ,indele, hera( 12 Ved fuldmagl, rel)r,eSenleret tid al 170 mulige, SVarende iil Ca. 47'Vo.
(JLerieralrorsamlirygeri I:ilev lieref«er erklætet (or Liåde lovlig og L+eslutningsdygfig i fothold iil den udsendie
dagsouderi, borlset fra forslag om verd{æglsæridringer, da generalforsamlingen ikke var repra?sen(eret ved 2/3 af
foreningens medlemmet. Forslag omkring vedtægisændringer kan dog iiediages med 2/3 (lertal og derefte+
ve?diages endeligi I)(l eii ekr,,iraordiriæt gener,ilfors.-imliiig med 2/3 flerial UanSel amallei af (remrnødie

Dirigemen oplysie endvidere, at formandeii tqaiide modtagei sup1:ilerende {orslag 8 dage inden
generalforsamlingei-is afholdelse, (ra enkelie medlemmer og at disse var omdeli og dermed komn'iei til kundskab
blandt foreningens medlemmer senest 4 daBe iiiden generalforsan-ilingei'i i)-ii verJtæBernes's 26, sik. 2, hvor(or
tormalia omkring si..ipplere?nde forslag o@så vat overholdi.

Da ingen @iorde indsigelser imod foimlia 's overlioldelse forlsal(e dirigenlet-i geiieralrorsamlingen

islærværerirle re(erat er ikke en ordrel gengiyielse al dei passerede, men alene en ekslrakl, der gengivei «le
va?senilip,sle synsptiiikler Og I:»esltiinmger
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Ad- 2 L+eskyrelsens bere}niiig?

Dirigenien iienvisie indledhihgsvis iil den med indkaidelsen {remseridte og iil nætværende referai vedlagie
beteining og gav imjledningsvis kori ordei til (oreniri(,,ens lormand, da best>irelsen forud (or g,enetal(otsamlingeti
I')21 enkelie beboere havde forsiåei, ai besiyrelsens beretning kunne opfaiies ne(4a:ivi ? l':ieklagede på
besiyrelsens ve(4rie, hvis der vat nogen der havde opral{el dele af berelriirigen som en negaiiv anklage af
iidligere besqrelser, da deiie ikke havde værei besryrelsens hensigl

He?ref«er havde besiyrelsen ikke >rderligere bema?rkninger iil beretningen.

Tidligere tormand ui i bad om ordei og ytrede sin uiilfreashed ii'ied beretningen, ija han var
skuffei og vred o?ier ai iidligere bestyrelser blev kritiserel. Enkelie aridre andelshavere supplereae og oplysle
ligeledes de vat util{redse med beretningen, ligesom beslyrelseri blev kriliserel for ai være nedladende og
ufotskamme{. . sv;rtede på bestyrelsens vegne på flere spørBsmål og beklagede herunde+ eridnu en
gang, ai dei ikke havde værei hensigten med bereiningen ai anklage iidligere besryrelser. Efier en lær?@ere
drørrelse af indholdei i bereiningen og årei der var gåei siden sidsie ordiriære generalforsaniling, blev
Lieretningen taget til e(iertexning, ligesom sidsie år

En beboer krævede at bereining skulle til afs!emning, da lian ønskede af afgive e( mistillidsvoTum ril formanden.
Detie blev kott drøfiet, idei dei var dirigemens opraue:se, ai en bere(mng ikke skulle iil afstemning, men a lene
til e(ierreinirig og al afslemnirig om mis!illid fil formanden eller bes{yielsen ville finde sted under rialg a(
rormarid og t?eslyrelse.

Bereiningen blev here(rer iagei iil ef(errelmng, rned bema?rkning om at enkelte andelshavere ønskede ført til
teferal aF der ikke blev sleml om berelningen

Ad. 3 Forelæggelse af årsrappori for 2009-2010 ii! godkendelse, herunder forslag til og godkeiidelse af
værdiansæ(leisen og eventuelt revisionsbere(ning, samt godkendelse af årsrapporTen og værdiansæt(elsen?

Dirigenten gennemgik og kommenterede deri sammen med indkaldelsen udsendte årsrapport, hetundet
andelskroneberegmngen.

Ehei afklaring a( enkelte spørgsmål, blev årsrappori sai til afstemning med et årets negativt resuliat på kt
140.945,00, samt en andelskrone på 52,00.

.X,rsrapqor«en blev e41erfølgende ensternmigt vedtagei med en uændret andelsktorie på kr. 52,00.

Ad. 4 Forelæg«,,else af drif!s- og likvidi(e(sbudgei for 2010-2011 }il (3odkendelse, herunder besluining om evl.
ændring a( boligafgiften, samt beslutning om a} bestyrelsen bemyndiges til al udvide I«assekrediiten for
foreningen med max. Kr. 1.000.000,- sMreml del skønnes nødvendigl.

Dirigen(en gennemgik og kommenlerede del sammen med indkaldelsen udsendie budget for 2010-201i,

Erte?r a{klaring a( enkelte spørgsmål til drifts- og likvidiietsbudgetiei for 2010-201 l blev dette e(«errølger?de sai til
afs{emning Og enstemmigl vedlagef med et (OrVerllel arets negalive resullat pa" kr. 813-832,00 efler aldrag pa'
priotite«sBæld og uden en stigning i boligafgiften.

(4ter afstemning om budge(te(, blev ben-iyndigelsen til besryrelsen til at fothøie den eksisterende kaixekredit
med kr. l .ooo.ooo,oo kor't drøf{el og sat til afs(emning

Bemyno'igelsen blev nedstemt, da kun 28 s(emte (o6 mens 41 s(em(e imod. 1 1 undlod at stemrne.

En andelsnaver var util(reds med afs(emningsmetoden, da dirigenten foteioB en afsiemning hvor der iøtst blev
(orespurgl til hvor mange der slemte ja ror bemyndigeisen til bes}yrelsen og aerefler hvor mange sorn s(em(e
blank5 hvoreJter dei måtte aniages, ai res«en var imoo Dirigenten iog aeue til ehe?rrerriin(,, og kunne forsiå ai det
var praksis (or ai alle s{emmer skulle iælles ve6 hver afstemning, hvilket herefter også var praksis testen at
generalfotsamlingen.

-39- -21-



Ad. 5 Forsl.ig

A. Beslyrelsens forslag om a{ vedl;7,,{ernes F3 27, Sll(. 1 sids(e lmnk}um slet(es, så følgeride ikke la?ngere
er gældende: "Dog skal altid mindsl 1 /5 af foreningens medlemrner være }il slede".

Forslagei med(ørre en stot debai blandi de fremmødie, da (lere var skeptiske omkring forslagei

Forslaget blev e(rerfølBerir'e nedsiemi, idei alene 19 siemie (ot rorslaget, mens 57 siemie imod. 4 slemie
undlod a( slemn-ie og blev be}raglef som blanke s!emmer.

B. Besiyrelsens fors!ag om a( der til vedtaeglernes E3 3 !ilføies en ny s!k. 4 på anbefaling a(
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) med iiedens!ående ordlyd og at § 3 i øvrig!
konsekvens kilrelles såfreml nedenstående vedlages:

"Som andelshaver kan eridvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en iuridisk
person som har købi andelen på tvangsauktion som ufyldesigjor( panfhaver Denne andelshaver skal
beiale boligafgiri og andre beløb, der opkra?ves ai foreningen, (rem til dei tidspunkl, hvor andelen er
videresolgt. Denne anrJelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, }iar hverken sien-imerei
eller mulighed (or a( s!ille forslag på andelsboligforeriingens generalforsamling, og skal inden 6
t-n?aneder {ra auk(ionsdagen sælge andelen fil en person, som opfylder de normale krav lil a( være
medlem a( andelsboligforeningen. Såfremi andelen ikke er solgl inden 6 mårieaer fra auk:ionsdagen,
overraBer andelsboligforeningen salgei, og besiemmet, t-iyrem der s'k'al ove-ri-age andpl ?5 [ig og Cl(J- - -

vilkår, overiagelsen skal ske på"

Dirigenien redeg,iorde indledningsvis (oi moiivei iil forslageis fremsa?iielse Er«er en kori dre?ftelse af
forslaget og dirigentens afklaring af enkelte spørgsmål, blev forslaBet sat iil a{siemning og vediagei med
68 stemmer for og 2 imoa De restereride jO siemmer blev noteret som blanke, da disse enten havde
{orladl generalforsamlingen eller undladi a! siemme.

Forslagei kan som (ølge af 2/3 rlerial eherlølg,eride vediages på en eks(raordinær general(orsarnling med
2/3 rleØal uanset aniallet a( ftemmød{e jf punkt 1 .

C. Bestyrelsens forslag om a( der tilføies en ny slk. 5 }il xiedtægternes § 26 med nedenstående ordlyd: En
andelshaver kan foruden sin egen s(emme kun afgive en stemme ved fuldmag!.

Fotslagei blev kort drø(rei og efterfølgpnde sai +il afsiemning og vedtaget med 70 siemmet fot og l
imod. 9 s(emmer blev notereT som blanke, da disse enien havde forladl generalforsamlingen eller
undladt at s(emme.

Forslage( kan som (ølge af 2/3 fler(al ef{erfølgende vedtages på en ekslraordiriær generalforsamling med
2/3 fle?r(al uanse} anLalle( af (remmødte jf. punki 1

D. Da det ikke klar( frerngår af ved{æglerne hvad der er foreningens og andelshavernes
vedligeholdelsesansvar havde bestyrelsen stillet forslag om at iiedtægternes f§ 10, stk. 1 præciseres
omkring vedligeholdelsesforpligtelsen, så del klart af vedtægterne iremgår hvad der er gaeldende
praksis, idet der blev stillet forslag om at bes(emmelsen æridres fra :

"al yiediigeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset (ra vedligeholdelse af fælles
forsyningsiedninger, udskifming af udvendige døre sami iimduer. Andelihavernes
vedligeholdelsesplig( omfatter også ev( nødvendige udskifininger a( bygningsdele og tilbehør
til boligen, så som (.eks udskiftning a( gulve og køkkenborde. Andelihavernes
vedligeholdelsesplig( omfal(er også forringelse, som skyldes slid og ælde".

Til:

"Indvendig vedligeholdelse og rornye:se .:if andelslejlighederne påhviler de enkelte
andelshavere. Vedligeholdelsen omrauer ikke alene maling, hvidtning og tapetsering, a.nen også
vedligeholdelse og fornyelse ar gulvbela?gnmg, gulv'rrædder, lo((puds, forsalsvinduer,
ino'vendige døre, egne dørlåse og alt leilighedens udsryr i øvrigt, t-ierurider bl.a. elledninget,
elkon(akter, xoiletter, vaske, vandhariet, tadiaroter, tadiatotveriiilet, radiaiormålere,
brt?igsvandrør, varme(otsyriirigstzr, afløbsrør og evt gasrør, hvorimod {oreningen sørger (ot
vedligeholdelse og (omyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninget og I'ællesinstallationet
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ind)ii disses individuelle (ælles lorgreningei ?lli: de enkelie lejligl-iedet, iijet roremr'iBen hat
ansvaret lor de lodreiie tot iridiil disses individi?ielle iorgtening=

Dirigenten og bestyrelsen re?deg,jorde korl lot moiivet til forslageis rremsærtelse og opl>rsre
herunder bl.a ai der blandi rlere beboere var en uklarhed omkring hvem (on"i har
vedligeholdelsesansvaret (or hvad i lejlighedeme, tworfot besiyrelsen med forslagei havde
(orsøgi at specificere dei som man mente var gældenJe praksis i foreningen, så ,ille viei
vedtægterne ville va?re «ri(ormerei om Bra?nserrie, idei dei var norma! foreningsteilig praksis, al
roreningen har ansvare} (or de lodrene insfallationer ind til de individuelle vandreite
ins(allationer.

Efter en la?ngere dtø(«else af forslagei og afklaring a{ enkelie spørgsmål, blev forslagei sai lil
afs(emnmg.

Forslagei blev nedsiemi med 61 sremmer imod og alene 9 siemme (ot. De resiereride 10
stemmer blev rioierei som blanke, da disse enlen havr:Je forladi generalfors.:irnlingen eller
undlad) a( stemme

E. Beslyrelsens forslag om al generafforsamlingen godkender bestyrelsens bcslu(ning om eksklusion af

R redegiorde indleo'ningsvis kori for Liestyrelsens op{atielse af sagen, i forhold iil dei {orud for
generalforsamlingen fremseridte maieriale og oplysie, ai beslutning om eksklusion normalt er ei
bestyrelsesanliggende alene, me.n ai foreningens advokat havde anbefa!e(, al såfremi man også havde
generalforsamlingens iilslu!ning ville man stå bedre i en evf re(ssag.

i var også iil stedei blandi de fremmødie Og redegiorde kori for sin sag.

HereJter var der flere (ilkendegixielser blandi de (remmødie og kriiik mod bes«yrelseri over rnåden sagn
var håridterei på. Enkelie aridelshavere udbad sig mere dokumemaiion og informaiion omkring
forslaget, da man følle der manglende oplysninger for al man kunne s}emme på e( rimeligl grundlag
F3es{yrelsen (og kritikken til efterreining og oplys(e, ai så(rem{ fotslaBe{ blev neds(eml så måi!e
bestyrelsen efier(øl(,,eru:Je vurdere hvorvidt man skulle køre videre med sagen og evt. indbrmge sagen
på en ekstraordiriær generalforsamling på et endnu mere ryldestgørende ma}eriale.

E{ier en længere drøf«else a( sagen, blev forslagei sai til afsiemning.

Forslaget blev nedstemi med 41 stemmer imod, mens 20 S{emle for. De resterende 19 s«ermner blev
no«erei som blanke, da disse enien havde forladi generalforsamlingen eller undladi ai stemme

Klokken var ni.i lidt i kl 23.00 og der manglede s(adigvæk en del punkter til behandling på foteningens
ordinære general(orsamling

Del blev foreslåel a( man bland} de tilbageværende medlemmer stemte om t-ivorvid( rnari skulle
fortsaJ{e generalforsamlingen eller udskyde behandlingen a( de testerende punkler til el seriere
tidspunkt efyer sommer{erie og ca ultimo august måned eller primo sep«ember måned 2010

Det blev efierfølgende vediaget at udskyde den testerende afholdelse a{ den ordinære
generalfo+Samling til et Senere ti6spunkt, idet 44 Slem{e la og kun 17 S{emte imod.

Afslutningsvis bad Dire!ctør Henrik Christiansen Fra IP Administration NS om en atslut(ende
bemærkning og forklarede korl IP Adminisiraiions rolle omkring byggesagen, som man ikke havde riåel
al behandle og opfordreråe i øvrigt (il at IP Adminis}ra(ion NS {ik chancen for a( t»evise sit værd sorn
foteningens nye administraior, da IP Administraiion ikke ski?ille stå iil ansvar (or hvad der va+ skpi føt
deres over(agelse pt l april 20iO

t-lereOer takkede airigenien for rorholdsvis goo ro og orderi og hævede generallorsamlingcri ca kl
23 00

-41- -23-


