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GENERALFORSAMLINGSREFERAT
Ar 2015, torsdag den 8. januar kl. 17:00 afholdtes ekstraordincer generalforsamling i AlB
Trl2Jnen. Generalforsamlingen afholdtes hos Jacob Piil Petersson, Tranevej 19, 2.tv.

Til stede var:

8 andelshavere repraasenteret, heraf 2 fuldmagt.

Endvidere deltog:

Jan Furbo Larsen fra ingenil2Jrfirmaet Peter Jahn og Partner samt
advokat Nicolai Gi0desen fra administrationen.

Der foretoges felgende dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent og referent
Endelig godkendelse af projektoplceg vedr. vinduer, bad m.v. (etape 1)
Godkendelse af projektoplaag vedr. fugtisolering (etape 2)

Bestyrelsesmedlem Jacob Piil Petersson bl2Jd velkommen.

Ad 1 • Valg af dirigent og referent
Til dingent valgtes Nicolai Gil2Jdesen, som efter foresp0rgsel
generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

konstaterede,

at

Samtidig valgtes Nicolai Gil2Jdesen til referent.
Da der var sammenhceng mel/em de to etaper vedtoges det enstemmigt at behandle punkt
2 og 3 pa em gang.

Ad 2 09 3 - Endelig godkendelse af proiektop1ce9 vedr. vinduer, bad m.v_ (etape 1)
09 godkendelse af projektoplmg vedr. fugtisolering (etape 2)
Jan Furbo Larsen orienterede om sagen og oplyste, at Kl2Jbenhavns Kommune blandt
andet havde stillet krav am flere fugtundersl2Jgelser, hvilket havde betydning for tilskuddet,
09 han havde samme dag fremsendt ajourfl2Jrt anskaffelsesbudget pa i alt ca. kr. 4,5
million ink!. nye klinkegulve, kl2Jkkener og badevcerelser i stueetagen.

E-mail: advokat@ngadvokat.dk
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Jan Furbo Larsen anbefalede den samlede 10sning, blandt andet for at bevare tilskuddet,
idet kommunen havde stillet i udsigt. at foreningen kunne fa tilskud pa en tredjedel ogsa af
de nye udgifter, som en tillcegsbevilling, safremt beh0rig ans0gning blev indgivet inden 1.
februar, ligesom kommunen vil/e beta Ie hele genhusnings udgiften.
Nicolai Gi0desen gennemgik den foreliggende fi'Jkonomi for bade etape 1 og 2, og oplyste
at kommunen i juni 2014, havde givet ti/sagn om tilskud pa ca. kr. 1,4 million plus ca. kr. 1
million til genhusning i forbindelse med etape 1, og at foreningen i henhold til kommunens
tilkendegivelse over for Jan Furbo Larsen - saledes kunne paregnes et tilskud til etape 2
pa ca. kr. 1,5 million yderligere.
Samtidig var ydelsen pea det forudsatte kreditforeningslan til de 2 etaper faldet, idet der nu
var mulighed for at optage 2% Ian over 30 ar med afdrag, hvilket gay en lavere ydelse pa
ca. 5,1 % i forhold til de 2,5 og 3% lan, som indgik i de oprindelige budgetter.
Der var enighed om at stille mod at gennemfr2Jre de 2 etaper pa en gang, de Is af praktiske
grunde, de Is fordi der var tilskudsmressig sammenhmng, og det aftaltes derfor, at Nicolai
Gi0desen vedlregger det samlede anskaffelsesbudget for begge etaper med samlet
konsekvensberegning sammen med generatforsamlingsreferatet.
Ved den 0konomiske gennemgang beregnet Nicolai Gi0desen anskaffelsesudgiften pa
etape 1 efter fradrag af fuldt tilskud til genhusning til ca. kr. 2.703.000, hvortil skulle
lesgges etape 2 pa ca. 4,5 million minus 1,5 million i tilskud .
Satremt lanebehovet blev finansieret med de nye 2% kontantlim, ville andelshaverenes
stigning i boligafgift andrage idet ca. kr-167,76 pr m2 areligt(svarende ca. kr 881 pr maned
for en 63 m2 lejlighed) til herfra kunne andelshaverene trrekke sparet varme.
En af de tilstedevrerende, som selv boede i en sturelejlighed oplyste, at stuelejlighederne i
forbindelse med den f0rste renovering havde faet nye gulve med 100 millimeter isoleTing,
Boracol behandling samt fugtspc:srre betonlag.
Jan Furbo Larsen oplyste, at det f0rst og fremmest var fugt, sam trak op gennem
fundamenter og murvrerk og endvidere oplyste han, at han havde budgetteret med
gulvvarme og klinkegulve i aile sturelejligheder, da det gay en god varmekomfort, og at
stuelejlighederne i QNrigt fik nye k0kkener og bad.
Bestyrelsen oplyste, at de havde vesret i kontakt med naboejendommen, som havde klaret
problemet med udvendigt drren, hvilket kun kostede 1/5, 09 det aftaltes, at Jan Furbo
Larsen skulle afklare hos naboen, om denne Il2Isning var gangbar.
Endvidere bekrreftede Nicolai Gifi'Jdesen pa foresp0rgsel, at foreningen mir sam heist
kunne stoppe det store projekt, dvs. helt frem til igangsc:stningen af entrepren0ren.
Endvidere aftaltes det, at Jan Furbo Larsen, Nicolai Gi0desen samt reprc:ssentanter fra
bestyrelsen, afholdt et nyt m0de med kommunen, nar foreningen havde faet tilsagnet til
det store projekt, og havde faet afklaret muligheden for en billigere lfi'Jsning.
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Endv/dere skulle en hovedkloak, 80m var utaetlslaev, og 80m p8ferte gavlen
fugtproblemer, undersC!fges namnere, ligesom muligheden for at fa forsikringsda:tknlng
og~ skulle unders"ges. En af de tilstedevEBrende oplyste, at at rotteproblem ude ved
kloakken var udbedret for ca. 10 Ar slden.
Endellg bekrmftede Nicolai Gi0desen, at han efterf"lgende ville udarbejde differentierede
beregnlnger af boligafgiftsstignlngen, under hensyntagen til stuelejlighedemes nye
k"kkener og bad, ligesom han I forvejen, havde dlfferentleret beregnlngen i forhold til de
"vrfge nye badevmrelser. Jan Fumo Larsen oplyste, at de 4,5 mlllioner kr. sam etape 2
var budgetteret til, Inkluderede et nyt bade~relse.
Herefter blev omfanget af bAde atape 1 og 2 gennemgAet detaljeret af hhv. Nicolai
GI"desen 09 Jan Furbo Larsen. Begge bekraBftede at honorareme, sam fulgte de hidtldige
retnlngsllnjer, Inkluderede blstand til 1 arsgennemgang. og at det I udbudshvllkArene vlHe
blive plleciseret. at arbejdet sku lie udf"res kontinuerligt og at forsinkelser blev
sanktloneret med dagbod.
Endelig bekraeftede Nicolai Gil2ldesen, at en godkendelse af proJektoplmgget vedr. de 2
etaper irtdebar en bemyndlgelsa for bestyrelsen til at gennemfere de 2 etaper Inden for an
margen pa 10 %, Idet bestyrelsen elters skulls indkalde til ny generalforsamllng.
Mad denne prmcisering samt de ovenstaende praclserlnger vedr. bl.a. undersegelsen at
en atternatlv mulighed for fugtl80lering af stureleJlIghedeme. blev projektopleegget vedr. de
2 etapar herefter enstemmlgt godkendt. saledea at endellg anugoing kunne indleveres
Inden d. 1. februar til kommunen.

Generatforsamlingen blevet hmvet k1. 18:30.

Som fonnand:

Simon Levlnsen
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