
REFERAT

E kstraord i næ r generalforsam I i n g

År 2005, mandag den 07. november kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

generalforsamling i Andelsboligforeningen Turegården.

Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens mødelokale

"Kapstaden", var udsendt til foreningens medlemmer ved brev af 10. oktober

2005 fra administrators kontor.

Indkaldelsen indeholdt følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag.
3. Eventuelt.

Som tak for mange års veludført bestyrelsearbejde i andelsboligforeningen

Turegården, overrakte bestyrelsesmedlem Lone Næs indledningsvis blomster og

vin til Kim Parly Petersen.

Foreningens formand - Jens Bødker, bød velkommen og informerede kort om

bestyrelses konstituering eft er den ordinære generalforsamling'

En enstemmig generalforsamling valgte advokat Frede Tellefsen som dirigent og

referent.

Dirigenten takkede for valget og lod foretage navneopråb og konstaterede, at

følgende andele var repræsenteret enten personligt eller ifølge fuldmagt:

Andel

I, 2, 12, 76, Ig, 2J, 28, 29, 32, 43, 4J, 53, 56, 57, 64, 68, 7 6, 79, 84, 89, 1 02, 1 08,

1 1 0, 1 17, ll4, 1 1 5, 1 16, 1r7 , 778, 120, r2l, 124, 726, og 127 .

34 afforeningens 105 andele var således repræsenteret.

Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og
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varsel og dekreterede beslutningsdygtighed, idet dirigenten oplyste, at der på

,denne generalforsamling skulle tages endelig stilling til ændring af vedtægter, der
blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. september 2005 men,
hvor der - på grund af manglende mødedeltagelse - ikke kunne tages endelig
stilling hertil - jvnf. vedtægternes bestemmelser herom.

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

ekstrakt der gengiver de væsentligste slmspunkter og beslutninger.

Ad dagsordenens pkt. 2.:

Dirigenten informerede kort om de stillede forslag, der relaterer sig til den nye
lovgivning om pant og udlæg i andele, der trådte i kraft pr. 01. februar 2005.

En afstemning viste, at en enstemmig
forslag, hvorefter vedtægternes

$ 7 ændres til:

generalforsamling godkendte de stillede

For andelene udstedes andelsbevis, som lyder på navn. Bortkomme
ndelsbeviset, kan besfyrelsen udstede et nyt, som skal angive, at det træder
tedet for det bortkomne andelsbevis.

og
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Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i
overensstemmelse med reglerne i $$ 14-23, ved tvangssalg dog med de
ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens $ 6 b.

Andelen kan ikke transporteres til sikkerhed, og et medlem kan heller
ikke give betalingsfuldmagt eller betalingsanvisning i relation til
andelens fremtidige eventuelle salg.

Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i
andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren
betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til
andelsboligforeningslovens $ 4 a.

Andelsboligforeningen/administrator kan kræve, at sælger refunderer
udgifter til forespørgsel til tingbogen, og alle øvrige positive udlæg samt
betaler honorar til bestyrelsen ogleller administrator i forbindelse med
afgivelse af sædvanlig ejererklæring og afregning til pant- og
udlægshaver ved fvangssalg eller /-auktion betalt af den der fremsætter
anmodning herom. Honorar kan alternativt opkræves samtidig med
opkrævning af boligafgift. Udgifterne er pligtig pengeydelse og
manglende betaling anses således som eksklusionsgrund jfr. $ 24.

$ 14 stk. 1 ændres til:



Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig eller skal boligen
tvangssælges i overensstemmelse med reglerne i $ 6 b i
andelsboligforeningsloven, skal andelshaveren straks informere
besfyrelsen herom.

Andelshaveren er berettiget til, at overdrage sin andel til enhver, der
bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i den til andelen
hørende bolig.

og

$ 17 stk. 4 ændres

og

$ 18 udgår.

Som følge af at $ 18 udgår, ændres nummerækkefølgen i de efterfølgende
paragraffer, ligesom paragrafhenvisninger i vedtægterne ændres i
overensstemmelse hermed.

Aj ourførte vedtægter vedlægges.

Ad dagsordenens pkt.3 - eventuelt:

Formanden Jens Bødker informerede generalforsamlingen om, at bestyrelsen har
ændret struktur, således at bestyrelsens arbejde er fordelt på flere
bestyrelsesmedlemmer. I den anledning rettede formanden en stor tak til Ole
Amfed for mange års stor arbejdsindsats såvel i relation til andelsboligforeningen
som i relation til gårdlauget.

Endvidere takkede Jens Bødker, Kim Parly Petersen og Tove petersen for

til:
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ragelsessummen skal før indflytning af boligen indbetales ti
foreningens administrator, jfr. $ 15,

prioriteret rækkefølge anvendes provenuet herefter til dækning aft

1: Andelsboligforeningens krav mod sælger, herunder muligt
restvarmekrav o.lign., som først kan opgøres senere end den
mellem køber og sælger aftalte overtagelsesdag.

: Et rimeligt beløb vedr. købers eventuelle krav i anledning af
mangler ved overtagelsen.

: Indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på
ivelse af garantien.

: Øvrige rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere.

Sælser.



mangeårigt, veludført bestyrelsesarbejde samt andelsboligforeningens medlemmer
for deltagelse i generalforsamlingen.

Supplerende oplyste formanden, at der blandt bestyrelsens medlemmer er valgt
gaderepræsentanter, der kan kontaktes, såfremt der måtte spørgsmål - eksempelvis
til bestyrelsen.

Ole Arnfred præsenterede ejendommens og gårdlaugets nye viceværtlgåtrdmand
Jørn Mortensen.

Blandt bestyrelsesmedlemmemes primære opgaver, kan nævnes :

Erik Madsen: Byggesager
Olmo Alhmann: Overdragelse af andele.
Jens Bødker, formand: Korrespondance, kontakt til administrationen og

erhvervslejerne.

Vicevært Jørn Mortensen oplyste, at han er åben for henvendelser fra beboerne og
træffes bedst om formiddagen, enten i gården eller på ejendommen.

Bestyrelsen vil i øvrigt tilstræbe mere information om foreningens virke. Der er
blandt andet ophængt en stor kalender i vaskekælderen, hvor information angives.

I relation til ejendommens renovering oplystes, at der tidligere - under
byfornyelsen - er udført fugtspærring mod gården.

P.t. mangler renovering af facader mod gården. Disse forventes udført om ca.2 år.

Schacksgade-facaden er næsten færdig. Derefter startes op i Nansensgade
forhåbentlig marts 2006, men afhængig af vejret. Nogle faldstammer bør udskiftes
inden for de næste par år, idet de blandt andet er underdimensioneret.

Sammenfattende om renoveringsopgaven kan oplyses, at bestyrelsen forsøger at
gennemføre opgaveme i den takt, som foreningens økonomi tillader, således at
boligafgift stigninger undgås.

Bestyrelsen er meget åben overfor beboerhenvendelser.

Foreningens hjemmeside serviceres af Leo Christiansen. Beboeme opfordres til at
benytte hjemmesiden, blandt andet også fordi andelsboligforeningens håndbog
ligger der.

Efter at hovedtrapperne er istandsat ses tydeligt, når der sker skader på disse.
Beboerne opfordres i den forbindelse til at være påpasselig - bl.a. ved ind- og
udflytninger.

Viceværten forsøger at fieme graffiti straks.

Beboere der ønsker at benytte værkstedet, kan rette henvendelse til Erik Madsen.
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Ole Arnfred opfordrede medlemmeme til at benytte andelsboligforeningens
håndbog, når der opstår praktiske spørgsmåI. Opdatering finder løbende sted på

hjemmesiden. Der optrykkes et mindre oplag og beboere kan henvende sig hos

viceværten, hvor der ligeledes er et alourført eksemplar af håndbogen.

I øvÅg!. henvises til ejendommens opslagstavler, hvor der løbende gives

informationer til beboerne, herunder om ændringer i håndbogen, således at

beboerne kan være opmærksomme på disse.

Afslutningsvis oplyste formand Jens Bødker, at der afholdes bestyrelsesmøde i
"Kapstaden" den første mandag i måneden, kl. 20. Forud for bestyrelsesmødet -

kl. 19-20 - kan beboerne henvende sig til bestyrelsen med spørgsmåI, gode ideer
OSV.

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

København NV, den 16. november 2005.

Frede Tellefsen
dirisent

Underskrevet referat opbevares hos administrator.
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