
Dato 03. december 2007
Sagsb..:Ina T. Norreen Larsen

J.nr. : 1- 108- l l6-2

Referat - Ekstraordinær generalforsamling

År 2007, onsdag den 28. november kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær
generalforsamling i Andel sboligforeningen Turegården.

Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens mødelokale
"Kapstaden", var udsendt til foreningens medlemmer ved brev af 12. november
2007 fra administrators kontor.

Indkaldelsen indeholdt følgende dagsorden:

Frede Tellefsen
Advokatf irma

Frederikssundsvej 26 B

2400 København NV

T[. 35 83 B6 22

Fax 35 83 85 22

e-mail:

info@tellefsen.dk

www,tellefsen.dk

uruw.tel lefsenbol i g.dk

CVR-nr 18 84 03 32

Kontortid:

Mandag{redag

08.00-1 6.00

samt efter aitale

B0LlGr:i';*i;ill:,,;
En handel uden o!e"askelse,

Frede Tellefsen
[jendomsadministration

A/S

CVR-nr 38 05 Bi 11

Medlem af

Ejendomsforen ingen

Danmark

1.

2.

3.

Valg af dirigent og referent.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt beslutning om
eventuel ændring af boligafgiften
Forslas

Foreningens formand - Jakob Olmo Ahlmann - bød velkommen og en enstemmig
generalforsamling valgte advokat Frede Tellefsen fra administrators kontor som
dirigent og referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, al

repræsenteret enten personligt eller ifølge fuldmagt:

I, 2, 22, 33, 43, 53, 54, 56, 63, 64, 66,68, 106, 107, 116,

20 afforeningens 104 andele var således repræsenteret.

følsende andele var

120, r21, 124, 126, 127. Piffi,fi
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Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og
varsel og dekreterede beslutningsdygtighed.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en

ekstrakt der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad dagsordenens pkt. 2.:

Dirigenten gennemgik det til andelshaveme udsendte budget for perioden 1. juli
2007 tll30. juni 2008. Budgettet viser indbetalinger på kr. 6.055.000.

Dirigenten konstaterede, at en enstemmig generalforsamling godkendte fremlagte
budget, herunder uændret boligafgift .



Ad dagsordenens pkt. 3.:

Dirigenten oplyste, at forslag 1 og 2 blev godkendt på den ordinære
generalforsamling, men skal endeligt godkendes på den ekstraordinære
generalforsamling, idet der ikke var fremmødt 213 af foreningens medlemmer på
den ordinære.

Forslag I - ændring af vedtægternes $ 12, stillet af bestyrelsen

Dirigenten informerede generalforsamlingen om, at forslaget - med følgende
ændring i stk. 2, næstsidste afsnit, hvor der på den ordinære generalforsamling
blev besluttet:

"Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren
normalt bebo lejligheden i minimum | år, før ny fremleje kan godkendes."

Da der ikke var spørgsmål til forslaget, satte dirigenten dette under afstemning og
konstaterede, at en enstemmig generalforsamling godkendte, at vedtægternes $ 12

ændres således:

Forslag 2 - ændring af vedtægternes $ 23, stillet af bestyrelsen

Da der ikke var spørgsmål til forslaget, satte dirigenten dette under afstemning, og
konstaterede, at en enstemmig generalforsamling godkendte, at vedtægtemes $ 23
ændres således:
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n andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen ti
andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget derti
efter stk. 2 og3.

n andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst e

alvt år, berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelse
tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværend

. sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieopho
ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for e

nset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillad
fter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grun
åsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet
kal andelshaveren normalt bebo lejligheden i minimum | år,, før ny fremle

kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og beti
for fremlejemålet.

remleje eller -lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af
astsatte betingelser.

Lejen må maksimalt andrage den aktuelle boligafgift med tillæg 
^forbrugsafgifter (såsom varme, vaskeri m.v.). Såfremt lejligheden er normal

møbleret. sodkendes et til indtil l0 o/" af bolieafeiften.



følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes og brugsretten bringes ti
hør af bestyrelsen:

Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende
indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver
art.
Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og
afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti.

. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og
trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden
udløbet afen fastsat frist, jfr. $ f0.

D. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for
foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

E. Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen
betinger sig - eller forsøger at opnå - en højere pris end godkendt af
bestyrelsen.

. Såfremt en andelsh^ver gØr sig skyldig i forhold, svarende til de, der eft
lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

. Når et medlem uden tilladelse eller i strid med lejeloven eller foreningens
vedtægter ikke fysisk bebor lejligheden.

fter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og
is. os der forholdes som bestemt i S 19.

Korri gerede vedtægter vedlæ gges.

Endvidere vedlægges bestyrelsens beretning fra den ordinære generalforsamling.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for fremmødet og god ro
og orden og hævede generalforsamlingen.

Frede Tellefsen
dirisent

Underskrevet referat opbevøres lros ødministrator

4"0**".,

A
E
advokater

Danske

FAMILIE



Henning Lykke Andersen

Schacksgade 9, 5. tv.

1365 København K

Dato 03. december 2007
Sagsb..Ina T. Norreen Larsen
J.nr. :l-108-116-2

A/B Turegården - Antennebudget 2008

I henhold til nedenstående fremsendes hermed budget for 2008 samt regnskab
for 2007.

Antennebudget Budget 2008 Regnskab 2007

Frede Tellefsen
Advokatlirma

Frederikssundsvej 26 B

2400 København NV

Tlf. 3s 83 86 22

Fax 35 83 85 22

e-mall:

in{o@tellefsen.dk

www.tellefsen.dk

www.tel I ef sen bo I i g. d k

CVR-nr 18 84 03 32

Kontortid:

Mandag{redag

08.00-1 6.00

samt e{ter aftale

YouSee - signallevering
Indbetalt aconto
Regulering 2007
Admini strationsudgi fter

76.632,00 54.435,84
-55.352,00

-916,76
2.298,96

-916.16I alt 78.014.80

Antenneafgiften fordeles mellem samtlige boliger og leje tilslutninger med lige
store beløb. Ejendommen består p.t. af 124 tilslutninger.

Årlig antenneudgift pr. bolig udgør for 2008 kr. 629,15
Svarende til antenneudgift pr. bolig pr. måned (afrundet) kr. 52,00

Reguleringen er gældende fra 1. januar 2008, og gennemføres pr. 1. april
2008.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til administrator, Ina T. Norreen Larsen, på

tlf. 35 86 80 14 eller via mail ilØ.tellefsen.dk

Med venlig hilsen
Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S

Siri Sass Biichert, studentermedhjælper
ssb@tellefsen.dk
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Frede Tellefsen
Ejendomsadm in istration

A/S

CVR-nr 38 05 87 11

Medlem a{

Ejendomsforen ingen

Danmark



bilag I

Kære andelshavere iÆB turegården

Det har været endnu et år med stilladser og containere i turegaarden! og efter Erik Madsens
død i april har bestyrelsen stået alene med byggeledelsen af både nye og allerede igangsatte
projekter. Også i den forbindelse har vi erfaret hvilket enormt stykke arbejde erik har lagt i

foreningen gennem årene.

| år har de helt store projekter været renovering af facaderne mod gaden og taget i

nansensgade. Vi er overordnet meget tilfredse med kvaliteten af de afleverede arbejder og

begge projekter er forløbet planmæssigt og holdt budgettet. Vi nåede lige at få det sidste

stilads ned inden gadefesten.
Et de kommende projekter vil være renovering af gårdfacaderne. I den forbindelse mener

bestyrelsen at det vil være oplagt at inkoporere etablering af altaner til dem der måtte være

interesserede. Vi har derfor nedsat et udvalg, dels for at undersøge interessen for projektet,

dels for at udforme nogle designmæssige retningslinier for udførelsen af altanerne.

På baggrund af stor efterspørgsel har vi investeret i en ny og større vaskemaskine og

optimeret vaskeriet så vi både sparer tid og resourcer. Vi arbejder fortsat på at omlægge
bookingsystemet så brugen af maskinerne kan optimeres yderligere.

Kælderlokalet i Turesensgade 10 tv. er blevet sat i stand og har været udlejet i en periode' Nu

søger vi en ny lejer til det og lokalet ved siden af. Vi har allerede fået en del henvendelser og

håber at de nye erhverv vil bidrage til den gode stemning i turesensgade'

Turegaarden og Gårdlauget besluttede i august at afskedige vores fælles vicevært. Vores

tidligåre formand Ole Arnired fungerer pt som afløser indtiljanuar hvor stillingen vil blive slået

op.

I det fortløbne år har vi i desuden brugt en del energi på at hindre ulovlige salg og fremlejer.

Det har resulteret i en række påkrav og enkelte eksklusioner. Vi mener det er vigtigt for ånden

i andelsforeningen at der ikke er penge under bordet og at andelshaverne rent faktiskt bor her

jvf. vores vedtægter.

Vores hjemmeside er i stadig udvikling. Vi arbejder på, at gøre den mere brugervenlig og

indbydende så den ihøjere grad kan understøtte kommunikationen iforeningen.

Afslutningsvis har vi gjort os en del overvejelser omkring fastsættelsen af andelskronen. Som

bekendt har vi i år valgt at benytte den ofentlige vurdering. Vurderingen er efter bestyrelsens

bedste overbevisning ret høj i forhold til et i øvrigt usikkert marked. Vi har derfor fremsat tre

forslag til størrelser på hensættelser. Mere herom senere.


