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Reffeya[ aF ekskcaoydjnæ'r geneca[Yovsaming

M A/B Enghaven

Afho[dMt den 2. apyi 20!4 k). :[9.00 på
Vesfeymyo Ny skoJe - nndgang ovecfou- nnr 24 og 26-: Ejdersfedfgaae

Generalforsamlingen blev afholdt med fØlgende dagsor«:Jen:

1.

2.

Valg af dirigent og referent.
Orientering om opfØrelse af altaner på foreningens ejendom, samt afstemning om a)taner
og vedtægtsændringer.

Foreningens formand H( n bØd velkommen til de fremmødte.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Patrick Kuklinski og Gitte
dirigent og referent.

fra Administrationshuset A/S blev valgt som hhv.

Dirigenten foreslog at der blev valgt 3 stemmetællere. Da der var stemning for dette blev
nedenstående valgt som stemmetællere:

Dc ger, A?i =n og K

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i
henhold til den fremsendte dagsorden, bortset fra forslag om vedtægtsændringer, idet der ikke
var over 2/3 af foreningens medlemmer til stede på generalforsamlingen jf. vedtægternes §
26, stk. 2. Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse fortsatte
generalforsamlingen.

I alt 119 lejligheder (heraf 15 ved behørig fuldmagt) ud af 246 lejligheder i foreningen var
repræsentere!? pa generalforsamlingen, hvilket svarer til ca. 48o/o.

Dirigenten præsenterede Christian Frederiksen Wigø fra ARI Byggerådgivning A/S som
generalforsamlingen kunne stille spørgsmål til vedrBreride altane-rne og projektet.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerende, men alene en ekstrakt,
der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 2. Orientering om opfprelse af altaner på foreningens ejendom, samt afstemning
om altaner og vedtægtsændringer.

Dirigenten henviste til de med indkaldelsen fremsendte dokumenter og forespurgte
generalforsamlingen til hvorledes der var stemning for at gennemgå disse fra start til slut, da
dette måtte forudsættes, at alle havde læst materialet på forhånd.

Der var ikke Ønske omkring et komplet gennemgang og dirigenten henviste derfor kun til de
væsentligste punkter. I denne sammenhæng blev bl.a. oplyst. at det kun er dem som Bllsker
altan der bliver opkrævet omkostninger til etablering, via et til)æg ti) boligafgiften.
Vedligeholdelsesforpligtelsen vil pahvile de enkelte altan ejere og s. i vil man ikke kunne få et
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individuelt forbedringsbeløb pr. altan ved salg af sin lejlighed ved finansiering igennem
foreningen, idet denne værdi tilskrives foreningen/ejendommen. Dette skyldes, at det er
foreningen der optager lan til projektet og at man betaler et tillæg til boligafgiften, der
fortsætter indtil lanet foreningen har optaget er indfriet.

Andelskronen rorverites, at kunne holdes upåvirket, idet det forventes, at ejendommen vil
kunne opskrives i værdi som fBlge af de nye altaner, hvilket normalt vil udligne det lan
roreninge-n "opEåj-er,-m>or'Frimd 6genkapitale'n 6g -andmlskron-eri h-61des uæ-ridFnt.' Frernadr6ttef -vil-
foreningen i takt med at lån til altaner afdrages af altanejerne opnå en forbedret andelskrone i
takt med, at der afdrages pa lånet.

Christian Frederiksen Wir3ø oplyste, at man fra KØbenhavns kommune havde modtaget
byggetilladelse til opsætning af 89 altaner på gadesiden, heraf 10 tagaltaner. Endvidere er der
givet byggetilladelse til opsætning af 85 altaner mod gården, heraf 7 tagterrasser . Såfremt
der er flere som %risker altan skal der sendes en ny ansØgning til K(jbehavns kommune.

Christian Frederiksen WigØ gjoreie endvidere opmærksom p3 at Københavns kommune ikke
havde godkendt altaner i stuelejlighederne, da der ligger en deklaration om at man ikke rnå
inddrage fællesgårdareal. Det blev oplyst man vil unders(?ge om denne deklaration evt. kan
ændres således, at stuelejlighederne {)å sigt ogsa kan få a!tan.

Christian Frederiksen WigØ opfordrede til at de som bor i stuelejlighederne og gerne vil have
altan udfylder en købsaftale således at man er p'a forkant med situationen såfremt kommunen
giver tilladelse - det er vigtigt at pointere at kJbsaftalen for stuelejlighederne ikke er
bindende, da binding afhænger af det videre dialog med kommunen.

En an6elshaver spurte til om tegningerne kunne ændres, således at udgang til altanen bliver et
andet sted end fra f.eks. kØkkenet.

Christian Frederiksen WigØ oplyste, at KØbenhavns kommune Vil haVe at altanerne Skal være
symmetrisk og i lige ranker - men såfremt at der er andelshaver der ønsker udgang fra et
andet rum, vil ARI A/S tage kontakt til kommunen og ans(øge om ændring herfor.

Der blev endvidere stillet spØrgsmal til prisen på altanerne, da der i kØbsaftalen står nævr?t at
det er ca. priser.

Christian WigØ oplyste, at de har lavet et konservativt skBn og der er afsat 5 o/o ekstra til
uforudsete udgifter således, at det ikke skulle bliver 6yrere end oplyst. Prisen vil i sidste ende
også afhænge af tilslutningen til altan projektet, da man ved flere deltagere vil være flere til at
dække nogle omkostninger. Desuden blev det oplyste, at altanareal ikke bliver tilskrevet
boligarealet/indskuddet.

Derefter var der en del debat om vedligeholdelsespligten sam bliver palagt beboere. Der var
enkelte Ønsker fra generalforsamlingen om at vedligeholdelsespligten bliver defineret således
beboerne præcist ved hvad de har at forholde sig til. Patrick Kuklinski oplyste, at
udgangspunktet var at det var dem som havde altaner der skulle have
vedligeholdelsesforpligtelsen og ot safremt der på sigt måtte komme nogle evt.
sætningsskader eller andet som fØlge af altanerne og det var uklart om ansvaret for udbedring
påhvilede foreningen eller altan e'3er, så vil det være op til bestyrelsen at vurdere forholdet
sammen med altan e3er og evt. byggesagkyndig.
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Endvidere blev der stillet spørgsmål til hvorvidt ejendommens forsikring skulle tilpasses.
Dirigenten oplyste, at man i takt med foreningens evt. etablering af altaner ville tage kontakt
til forsikringsselskabet og h(?re nærmere om p.åvirkning, idet der allerede også var altaner
andre steder i ejendommen. Påvirkning matte antages at være minimal.

En andelshaver forespurgte Christian Frederiksen WigB om der vil komme en besparelse på
vinduesprojektet - der hvor der skal etableres altandBre. Dette blev bekiæftet.

Efter en )ængere drØftelse af enkelte altaners placering og tekniske muligheder og alternative
modeller, blev der forespurgt til hvorvidt man evt. kunne finansiere altan ved egen betaling i
stedet for at gØre det igennem foreningen.

Dirigenten oplyste, at det ikke var noget man umiddelbart havde kalku!eret med som en
IQsning, men såfremt der var stemning herfor burde det ikke udelukkes, da det ikke ville vælge
pålægge foreningen en økonomisk risiko og der samtidig maske ville være flere der tilslutter
sig altan projektet, hvilket me«:Jfører der er flere til at dele nogle af de faste omkostninger.

Skulle man Ønske at egenfinansiere sin altan vil der være mulighed for at kunne medtage
værdien som en individuel forbedring der afskrives iht. de normale afskrivninqsregler. Typisk
ABF"s (Andelsboligernes Fællesrepræsentation) regler der siger 30-50 år. Egenfinansiering må
desuden antages -at være dyrere pr. måned i f!nansiering, end hvis man far altan finansieret
igennem foreningen, idet: foreningen kan opi-aqe et fastforrentel: realkreditlån pa 3% som det
ser ud nu og med en løbetid på 30 år.

Efter en drØftelse af modellen for egenfinansiering foreslog dirigenten, at man stemte om
hvorvidt der var tilslutning til at man igennem en fælles lØsning fik mulighed for at opsætte
altaner i forlængelse af vindues- og facadeprojektet. Da der ikke var indsigelser herimod blev
der afstemt skriftligt.

Afstemningen udrnøntede sig efterfØlgende i fBlgende fordeling af stemmer:

108 stemte ja til et altan projekt

11 stemte imod et altan projekt

Det er herefter muligt at fa opsat altaner i AB Enghaven såfremt dette sker igennem
foreningen i forbindelse med det fælles projekt der netop er vedtaget. Man kan altså ikke pa
egen hand gå ud og sØge og igangsætte et projekt omkring sin egen altan, da blev vedtaget at
skulle ske igennem foreningen ved indgaelse af en kontrakt med foreningen, da altanprojektet
er en fælles lØsning.

En andelshaver mente, at det kun skulle være bestyrelsen som skulle have bemyndigelsen til
at disponere på foreningens vegne, da der i oplægget til generalforsamlingen stod "at
bestyrelsen og altangruppen bemyndiges til at".

Dirigenten oplyste, at altangruppen ikke var bemyndiget til at tage beslutninger på foreningens
vegne og at formulering tjente det formål, at det var bestyrelsen og altangruppen der skulle
samarbejde omkring projektet, men at det i sidste ende var bestyrelsen der tog de formelle
beslutninger.
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Dirigenten foreslog at der i den nye vedtægt F3 10 stk. 3 skulle ske en redaktionel ændring i
formuleringen således at "den enkelte altanejer har en brugsret til de opfBrte altaner og
vedligeholdelsen af altanerne" btev ændret til "den enkelte altanejer har en brugsret til de ny

opfØrte altaner og vedligeholdelsen af de nye altaner", idet det var hensigten med
bestemmelse, men måske ikke klart fremgik nok ift. der også allerede var andre i foreningen
der havde altaner og vedligeholdelsesforpligtelsen her stadigvæk påhviler foreningen. Der var
'ikke indsigelser imod 'dette.

Herefter blev det oprindelige oplæg inklusiv (åkonomi samt vedtægtsændringer sat til

afstemning.

Afstemningen fordelte sig ved håndsoprækning saledes:

66 stemte ja til det oprindelige oplæg.

1 stemte imod det oprindelige oplæg.

14 undlod at stemme (blank)

Der var en del andelshavere som havde forladt generalforsamlingen efter den fBrsi:e
afstemning, hvorfor det samlede antal stemmer ikke længere matcher det antal som man
havde noteret som repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslaget om at bestyrelsen bemyndiges til nedenstående blev vedtaget, dog ikke
vedtægtsændringern'e da de skal vedtages endeligt på en ny generalforsamling med 2/3
flertal blandt de ?remm(3dte, uanset antal for at være gældende, idet der pa
generalforsamlingen ikke var 2/3 af alle foreningens andelshavere repræsenteret, men dog 2/3
flertal blandt de andelshavere der var tilbage efter den fg5rste afstemning:

o

o

o

GennemfØre et altanprojekt omfattende opsætning af altaner på foreningens facade
mod gard- og gadesiden efter kommunens godkendelse og i henhold til de tilmeldinger,
der kommer til projektet.
Projektet finansieres ved optagelse af et 30 årigt fastforrentet realkreditforeningslån
med afdrag - forventes pt. at være 3 '/o fastforrentet lån. Ydelsen på dette lån fordeles
blandt de modtagende andelshavere saledes at foreningens driftsØkonomi ikke
påvirkes. Ydelsen bortfalder om 30 år, når lånet er afviklet og indfries ikke ved
lej!ighedssalg, men fortsætter pa ny andelshaver.
Hjen"itage den for projektet nBdvendige finansiering, herunder at foretage eventuel
kurssikring mv., samt hjemtage eventuel mellemfinansiering, safremt dette er
nødvendigt for projektets gennemførelse. Bemyndigelsen omfatter desuden et mandat
til, at bestyrelsen kan delindfri lånet ti) altanerne, såfremt der skulle vise sig at være et
overskud i projektet, idet der indtil videre også er afsat 5'/o til uforudsete udgifter og
denne ramme nØdvendigvis ikke udnyttes fuldt ud ift. det optagne lån.
Indgå de for projektet nØdvendige aftaler med teknisk rådgiver og administrator
vedrØrende administrative, Økonomisk og juridisk rådgivning i forbindelse med
projektet.
Træffe alle de for projekte?t fornBdne beslutninger, herunder igangsætning af evt.
uforudsete arbejder m.v:( indenfor de i projekterne afsatte budgetter.
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Såfremt l, inemarkedet skulle ændre sig og der bl.a. ikke kan optages det til projektet
vedtagne lån eller hvis det ikke længere er fordelagtigt, så er bestyrelsen bemyndiget
til at optage et tilsvarende lån med samme profil, der vurderes at være fordelagtigt for
foreningens medlemmer.

Opkræve tillæg til boligafgiften for dem der får altaner, h'ar der optages lan til projektet
og ikke fg6rst nar det er færdigt, idet der skal betales til det nye lån der optages, af

- -dem som-får altaner og lån -optages-inden etableringen til-betaling-af-løbende udgifteri
forbindelse med projektet. Tillægget kan senere tilpasses i det omfang projektet bliver
enten dyre e!ler billigere, eller såfremt lånet ændres.
Altanerne indgår ved finansiering igennem foreningen som en integreret del af den
fælles ejendom og indgår dermed IKKE i den enkelte lejligheds handelspris som en
forbedring. Værdistigningen på ejendommen forventes modsvaret af det nye lån der
optages til projektet.

Det blev vedtaget, at der tilfljes et nyt stk. 3 til vedtægternes § 10 med fØlgende
formulering :

e

o

o

e

"De enkelte altan e3errie har en eksklusiv brugsret til de ny opfØrte altaner og
vedligeholdelse af de nye altaner påhviler derror også de enkelte andelshave;e sammen
med den indvendige vedligeholdelse iht. stk. 1. Andelshaverne er forpligtet til at holde
altanerne ved lige, således at de til enhver tid er pæne, ordentlige og sikre.
Ved!igeholdelsespligten omfattet også fornyelse. Såfremt vedligeholdelse og evt.
fornyelse ikke sker, er foreningen, efter anmodning herom til andelshaveren, med en
rimelig frist, berettiget til at lade vedligeholdelsen/fornyelsen udfØre for andelshaverens
regning der vil være en pengepligtig ydelse på lige fod -med betaling af boligafgiit mv.

0 Endvidere blev det vedtaget, at der tilf(bjes et nyt stk. 2 til vedtægternes § 9 med
fBlgende ordlyd:

"Betaling af det rnånedlige tillæg til boligafgiften, for altanernes ny opfBrelse, sidestilles
med almindelig betaling af boligafgift mv. og skal derfor betragtes som en pengepligtig
ydelse, hvor manglende betaling kan medfgire eksklusion fra foreningen iht.
vedtægternes § 23"

I forbindelse med aftens tidligere drøftelser og i tilknytning til ovenstående vedtagelse af det
oprindelige forslag, blev det-også besluttet, at IØsning omkring evt. egenfinansie:ing skulle
behandles efterf(?lgende, idet en andelshaver havde stillet et ændringsforslag om at man også
burde kunne egenfinansiere tilkØbet af a!tan uden om foreningen, så der ville blive tale om-en
individuel forbedring der skulle afskrives iht. de normale regler for vurdering af andelsboliger i
foreningen (ABF's regler). Dette blev efterf(?lgende livligt drBftet og konklusionen var at et
væsentlig flertal af de tilbageværende repræsenterede andelshaver Ønskede denne mulighed
til afstemning.

Dirigenten oplyste, at såfremt man vedtog denne lØsning skulle der stadigvæk underskrives en
købsaft?ale med foreningen og dernæst vil man skulle stille en garanti på det fulde anslaede
belØb inden en nærmere angivet dato (formentligt 1. maj 2014), der senere vil skulle erstattes
af en betaling til projektet ved anmodning.

I tilknytning hertil oplyste dirigenten, at der godt kan stilles ændringsforslag til en
generalforsamling, idet omfang det ikke væsent)ig ændrer ved det oprindelige forslag.
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I og med det oprindelige forslaq allerede var vedtaget og idet der tidligere i IØbet af aftenen
allerede havde været en aben dialog omkring muligheden for egenfina-nsiering i tilknytning til
de andre vedtagelser, og ingen af de fremn"iØdte kunne være overrasket over dette skulle
behandles, vurderede dirigenten at )-orslaget kunne komme til afstemning såfremt der var
Ønske i"ierom. Forslaget ville endvidere ikke medføre en forØget økonomisk belastning for
foreningen, men rnåske få flere med på IØsningen, der ville være en fordel ift. fordeling af
nogle a? omkostningerne ttl projektet. Ændringsforslaget som en udvidet mulighed for dem der

- Ønskede-af ege'nfi'n.ansi-åre, 'blev-efterfØlgende?sat-til-afstemning 'og-udmØntede ?sig ifØlgende?
resultat ved en skriftlig afstemning.

55 stemte ja til egenfinansiering.

21 stemte i mod egenfinansiering.

5 stemte blankt

Det er hermed vedtaget at man som en alternativ muligheaa også kan egenfinansiere sin altan.
Ny reviieret kBbsaftaWe er vedlagt nærværende referatet. Bernærk at tidligere
fremsendte købsaftaie ikke er gældenae selvom den allerede ev udfyldt cg afleveret
- nvorfor der skai udfyldes en ny tilrettet kpbsaftale samt indsendes
bi!ledlegitirnatioti.

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden
og hævede generalforsamling ca. kl. 22.30.

Underskrevet:

Bestyrelsen : ]

ff /1.

Som dirigent og referent:

Pa '?51in /

,'

KØbenhavn den 3. april 20:l t. (/
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