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Ar 2013, mandag den 29. april kl. 17.30 afholdtes ordinffir generalforsamling i AlB Tmnen. 
Generalforsamlingen afholdtes hos Henrik Gundersen, Tranevej 19, 4. th., 2400 K0ben
havn NV. 

Til stede var: 10 andelshavere var reprffisenteret, heraf 1 fuldmagt. 

Endvidere deltog: Advokatfuldmffigtig Silas Hecht fra administrationen. 

Der foretoges fl'ZJlgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
3. Forelffiggelse af arsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

arsregnskab 
4. Forelffiggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om even-

tuel ffindring af boligafgiften 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand 
7. Valg af medlemmer til bestyrelse 
8. Valg af 1-2 suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

Ad 1 - Valg at dirigent og referent 

Til dirigent valgtes Silas Hecht, der pa foresp0rgsel konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt varslet og indkaldt. 

Til referent valgtes Silas Hecht. 

E-mail: advokat@ngadvokat.dk 

UDKAST
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Ad 2 - Godkendelse af bestyrelsens beretning 

Bestyrelses formand, Henrik Gundersen, aflagde f01gende beretning: 

Der har i arets 10b VCEret et par salg af lejligheder, sa velkommen til de nye andelshavere. 

Der er foretaget udskiftning af styringen af vores varme. 

Der er en del vedligeholdelse der skal til ' at ske, herunder: 

• Opstigende grundfugt ydermurerne 
• Revner i salbCEnke og andre steder pa facaden 
• Maletludskiftet vinduer 
• Nye vand/varme malere 
• Soklerne ved indgangsd0rene skal skiftes 

Vi er ved at unders0ge priser og om det bedst kan betale sig at tage et Ian og fa det hele 
sat i gang samtidig. 

Vi har haft unders0gt om der matte sCEttes altaner ud mod gaden, det ma der ikke. Vi un
ders0ger 'om vi kan fa lov mod garden, det ma vi formodentligt, der vii nar vi ved mere bli
ve indkaldt til m0de for at fa afklaret om der er interesse for det. 

Vi har faet drivhus til spiseligt 0kogr0nt. 

Arsberetningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3 - Forelceggelse af arsre9nskab 09 eventuel revisionsberetning samt godken
delse af arsregnskab 

Silas Hecht startede med at oplyse, at vand og varmeregnskabet ikke var fCErdigt endnu 
og at deUe skyldes, at der i 10bet af aret havde VCEret foreslaet en CEndring af fordelings
n0glen, som ikke var blevet til noget alligevel. DeUe havde forsinket det endelig regnskab. 

Silas Hecht gennemgik herefter arsregnskabet i hovedpunkter. Han henviste til regnskabet 
side 3 hvoraf det fremgar, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold og at 
regnskabet gav et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2012. 

Regnskabet udviste et driftsresultat efter finansieringsomkostninger pa -9.600,00 kr. DeUe 
skyldes et kurstab pa 171.369,00 kr. i forbindelse med en laneomlCEgning. Der blev betalt 
prioritetsafdrag for 92.877,00 kr., og arets likviditetsmCEssige resultat blev saledes -
102.477,00 kr. Det havde ingen sCErlig betydning, da foreningen havde en sund 0konomi. 
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Endvidere blev note 1 med opg0relsen af andelskronen gennemgaet. Pa grundlag af en 
valuarvurdering den 14. marts 2013, blev andelskronen opgjort til 89,40 hvilket er en lille 
stigning fra sidste ar hvor den var 88,13. 

Herefter blev arsrapporten og andelskronen pa sat til afstemning og enstemmigt god
kendt. 

Ad 4 - Forelmggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 
eventuel mndring af boligafgiften 

Silas Hecht gennemgik i hovedtrffik det fremlagte budgetforslag for 2013, der indebar 
stigning i boligafgiften pa 2,4 % pro 1. januar 2013. 

Silas Hecht gjorde opmffirksom pa, at der opkrffives sffirskilt bidrag til hybridnet pa 440,00 
kr. pro maned for de medlemmer som er tilmeldt ordningen. 

Budgetforslaget, herunder stigning i boligafgiften pa 2,4 % pro 1. januar 2013 blev herefter 
enstemmigt godkendt. 

Ad 5 - Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremsat to forslag: 

1. 

Opsigelse af aftalen med Yousee A/S om levering af fjernsynskanaler. Konsekvensen af 
dette er, at de enkelte andelshavere selv indgar en aftale med en udbyder, saledes at an
delsboligforeningen ikke fremover opkrffiver afgiften eller betaler udbyder. 

Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

2. 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om en vedtffigtsffindring. Forslaget var, at f01gende 
passus blev indf0rt som et nyt afsnit i vedtffigternes § 10, stk. 3. og i husordenen: 

"1 stuelejlighederne ma mure fremover kun tapetsereres med diffusionsabne materialer og 
males med diffusionsaben maling. Hvis der tapetseres om, skal eksisterende tapet og ma
ling, der ikke er diffusionsabne fjernes, sa der ikke tapetseres og/eller males ovenpa ma
terialer, der ikke er diffusionsabne. 

Store m0bler skal anbringes mindst 10 cm. fra mure af sten eller beton. Alt dette for, at 
eventuel opstigende grundfugt i muren, let kan komme vffik." 

Forslaget om vedtffigtsffindringer krffivede, at mindst 2/3 af andelshaverene var fremm0d
te og 2/3 af de fremm0dte stemte for, uanset hvor mange der m0der. 
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Da mindre end 2/3 af det samlede antal stemmeberettigede var fremm0dt, kunne amdrin
gerne ikke vedtages med det sam me. Bestyrelsen indkalder til en ekstraordineer general
forsamling hvor forslaget vii blive fremsat pa ny. Her vii det kunne vedtages endeligt, sa
fremt 2/3 af de fremm0dte stemmer for. 

Ad 6 - Valg af formand 

Til formand valgtes enstemmigt: 

Simon Levinsen, 0rnevej 36, 2. tv. (2 ar) 

Ad 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Til bestyrelsen genvalgtes/valgtes enstemmigt: 

Henrik Gundersen, Tranevej 19, 4. tho (2 ar) 
Jacob PiiI Petersson,Tranevej 19, 2.tv. (2 ar) 

Herudover bestar bestyrelsen af: 

Thea Hansen, 
Christian Thorup, 

Ad 8 - Valg af 1- 2 suppleanter 

Til suppleant genvalgtes-enstemmigt: 

0rnevej 36, st. tho (1 ar) 
0rnevej 36, 3. tho (1 ar) 

Louise Nikolajsen, Tranevej 19, 1. tho 

Ad 9 - Valg af revisor 

Til revisor genvalgtes enstemmigt: 

Stats. aut. revisor Mogens Stiefler-Petersen, 
Revisionsfirmaet Buus-Jensen 
Lers0 Park Aile 112 
2100 K0benhavn 0. 

Ad 10 - Eventuelt 

Pa foresp0rgsel fra en ny be boer, oplysteHenrik Gundersen hvor der var opbevaret d0re. 
Flere af de fremm0dte tilb0d at hjeelpe med at vise hvor de stod. 
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Foreningen har faet en fCElies hjemmeside www.troenen.dk Hjemmesiden er under op
bygning og ideen er, at der skal ICEgges forskellige informationer af relevans for forenin
gens medlemme ind pa siden. Herudover sender bestyrelsen nyheder ud pa mail, og hvis 
man 0nsker at modtage disse mails kan man henvende sig til Simon Levinsen. 

Pa foresp0rgsel forklarede bestyrelsen, at man ikke ma sCEtte paraboler op pa facaden, 
idet den er klassificeret som bevaringsvCErdig. I forbindelse med opsigelsen af abonne
mentet hos Youse A/S ville bestyrelsen unders0ge muligheden for, at medlemmerne kun
ne modtage persiske kanaler med et Yousee- abonnement. Hvis dette ikke kunne lade sig 
g0re, ville bestyrelsen unders0ge hvilke andre muligheder der findes. 

Bestyrelsesformanden bemCErkede, at der pa et tidspunkt var blevet sent en ans0gning til 
K0benhavns Kommune om, at fa tilladelse til at opsCEtte altaner ud mod gaden, hvilket der 
blev givet afslag pa. 

Der var nu ans0gt om tilladelse til at opscette altaner ind mod garden, og bestyrelsen ansa 
det for sandsynligt, at der ville blive givet tilladelse til dette. Den nye bestyrelse ville arbej
de videre med dette. 

Da der ikke var flere bemCErkninger eller kommentarer hCEvede dirigenten generalforsam
lingen kl. 18:10. 

Som dirig"ent og referent: Som formand: 

Silas Hecht Simon Levinsen 

She. 14.05.2013/28.05.2013/aj 

UDKAST


	SCAN0016
	SCAN0017
	SCAN0018
	SCAN0019
	SCAN0020



