
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

År 2015, mandag den 2. november kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 
Andelsboligforeningen Turegården.

Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens mødelokale 
"Kapstaden", var omdelt til foreningens medlemmer ved brev af 7. oktober 2015 fra 
administrators kontor.

Indkaldelsen indeholdt i henhold til foreningens vedtægter følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsrapport samt stillingtagen til rapportens godkendelse.
3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel 

ændring af boligafgiften.
4. Forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under
 afstemning.

Formand Simon Bergmann Lassen bød velkommen, og advokat Frede Tellefsen blev 
valgt som dirigent og administrator Linda Bagge som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at følgende andele var repræsenteret enten 
personligt eller ifølge fuldmagt:

Andel 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 28, 32, 33, 41, 43, 47, 50, 55, 60, 61, 64, 67, 68, 
69, 78, 87, 88, 89, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121 og 124.

42 af foreningens 103 andele var således repræsenteret.

Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel og 
dekreterede beslutningsdygtighed - for så vidt angår almindelige beslutninger. 
Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer kan - såfremt mindst 2/3 af de fremmødte i 
dag stemmer for - således først vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, 
uanset hvor mange der møder frem, hvis blot mindst 2/3 af de fremmødte her stemmer 
for.

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

Ad dagsordenens pkt. 1:

På bestyrelsens vegne aflagde formand Simon Bergmann Lassen bestyrelsens beretning.

 Beretningen er vedlagt.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2:

Administrator Linda Bagge gennemgik foreningens årsrapport for perioden 1. juli 2014 
til 30. juni 2015. 

På side 5 og 6 i rapporten fremgår, at statsaut. revisor Morten Egholm Alsted, Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, har revideret denne, og at revisionen ikke har 
givet anledning til forbehold.



Af resultatopgørelsen på side 11 fremgår, at foreningens samlede indtægter udgør kr. 
6.392.237 og omkostningerne kr. 3.019.960. Efter afskrivninger, renter og skat 
fremkommer et positivt årsresultat på kr. 2.712.637. Der er i årets løb afdraget kr. 
2.170.962 på ejendommens realkreditlån.

Balancen pr. 30. juni 2015 fremgår af side 12 og 13. Balancen balancerer med kr. 
151.576.749. Heraf er ejendommen bogført med kr. 147.000.000, mens de samlede 
gældsforpligtelser udgør kr. 24.789.796.

En beboer spurgte ind til indtægten på kr. 84.840 for Kabling og vedligeholdelse. 
Bestyrelsen undersøger, hvad pengene skal bruges til. Det blev dog oplyst, at de 
formentlig skal gå til fornyelse og vedligeholdelse af foreningens internet.

Herefter satte dirigenten årsrapporten under afstemning og konstaterede, at en enstemmig 
generalforsamling godkendte denne, hvorefter foreningens fordelbare egenkapital og 
dermed de samlede andelsværdier udgør kr. 114.574.992.

Medlemmernes andel af egenkapitalen udgør den pris (andelsværdi), som det enkelte 
medlem maksimalt må sælge sin andel for frem til næste ordinære generalforsamling, dog 
med tillæg af værdien af løsøre og forbedringer i lejligheden.
 
Ad dagsordenens pkt. 3:

Administrator Linda Bagge gennemgik budgettet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 
2015.

Budgettet viser indtægter på kr. 6.477.000 og driftsudgifter på kr. 3.215.000. Efter 
afskrivning, renter, skat fremkommer et forventet likviditetsoverskud på kr. 383.000

Det blev foreslået, at viceværtens løn reguleres til kr. 265.000 og formandens løn til kr. 
30.000, hvilket en enstemmig generalforsamling samtykkede i. 

Dirigenten satte herefter budgettet - med ovennævnte ændringer - under afstemning og 
konstaterede, at en enstemmig generalforsamling godkendte dette - herunder uændret 
boligafgift.

Korrigeret budget er vedlagt.

Ad dagsordenens pkt. 4:

Forslag 1 - Vedtægtsændring § 24, stk. 5 - stillet af bestyrelsen:

§ 24, stk. 5

Generalforsamlingen vælger en advokat som administrator til at forestå 
ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. 
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Indtil 
generalforsamlingen bestemmer andet, fungerer advokat Frede Tellefsen som 
andelsboligforeningens første administrator. Advokaten bemyndiges til at søge lån 
til ejendommens erhvervelse i en kreditforening, og bemyndiges til at søge 
supplerende lån i pengeinstitut, alt til opfyldelse af foreningens forpligtelser i 
anledning af  andelsboligforeningens stiftelse og foreningens erhvervelse af den i § 
2 angivne ejendom. Bestyrelsen underskriver de endelige dokumenter efter 
reglerne i § 33. 



Ændres til:

Generalforsamlingen kan vælge en advokat eller en anden professionel 
ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring til som 
administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. 
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer 
nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. 

Dirigenten gennemgik forslaget, som blot går ud på at ajourføre vedtægterne i forhold til 
praksis, da foreningen i dag ikke administreres af en advokat, men af en professionel 
ejendomsadministrator.

Herefter blev forslaget sat under afstemning, og en enstemmig - på nær én - 
generalforsamling godkendte dette, hvorefter forslag 1 kan vedtages endeligt på en 
ekstraordinær generalforsamling, uanset hvor mange der møder, når blot 2/3 af de 
fremmødte stemmer for.  

Forslag 2 - Vedtægtsændring § 25, stk. 1 - stillet af bestyrelsen:

§ 25, stk. 1

Det med fed tilføjes.
Det med fed-kursiv slettes.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/elektronisk med 14 dages varsel, der dog 
ved ekstraordinær generalforsamling, om nødvendigt, kan forkortes til 8 dage. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en 
generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne 
skriftligt/elektronisk eller ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage (72 
timer) før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 

Dirigenten gennemgik forslaget, som gør det muligt fremover at sende indkaldelsen 
elektronisk. Det blev oplyst, at såfremt en andelshaver ikke har en mailadresse registreret 
hos administrator, vil indkaldelsen blive sendt med posten som hidtil.

Herefter blev forslaget sat under afstemning, og en enstemmig generalforsamling 
godkendte dette, hvorefter forslag 2 kan vedtages endeligt på en ekstraordinær 
generalforsamling, uanset hvor mange der møder, når blot 2/3 af de fremmødte stemmer 
for.  

Forslag 3 - Vedtægtsændring § 27 - stillet af bestyrelsen:

§ 27

Ved generalforsamlingen er administrator dirigent og pligtig at udarbejde og 
rundsende referat, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Ændres til:

Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, fungerer administrator som 
dirigent og referent. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet meddeles 
elektronisk til andelshaverne og/eller lægges ind på foreningens hjemmeside.



Dirigenten gennemgik ændringen, der medfører at referatet fremover sendes på mail 
og/eller lægges ind på foreningens hjemmeside. Det blev oplyst, at såfremt en 
andelshaver ønsker referatet tilsendt med posten, skal dette meddeles administrator efter 
den pågældende generalforsamling.

Herefter blev forslaget sat under afstemning, og en enstemmig generalforsamling 
godkendte dette, hvorefter forslag 3 kan vedtages endeligt på en ekstraordinær 
generalforsamling, uanset hvor mange der møder, når blot 2/3 af de fremmødte stemmer 
for.  

Forslag 4 - Vedtægtsændringer altaner - stillet af bestyrelsen:

§ 9, stk. 1

Det med fed tilføjes.

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, der ligeledes kan foretage 
regulering af boligafgiften for de enkelte boliger, således at det indbyrdes forhold 
mellem boligafgifternes størrelse kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 
Boligafgift altan opkræves særskilt, hos de andelshavere, der har altan, og 
reguleres ikke sammen med den ordinære boligafgift.

§ 10, stk. 1

Det med fed tilføjes.

Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af 
fælles forsyningsledninger (lodrette strenge inkl. afgreninger) og bortset fra udskiftning 
af hoved- og køkkendøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter 
også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen såsom 
f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt 
omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Derudover har andelshavere, 
som har altan, vedligeholdelsespligten for eventuelt træværk (gulv og 
håndkantliste) på altanen.  Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin 
vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden 
en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens 
udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør 
med 3 måneders varsel, jfr. dog § 23.

§ 16, stk. 1

Det med fed tilføjes.
Det med fed-kursiv slettes.

Bestyrelsen anviser en vurderingsmand, som foretager en opgørelse af andelsværdien, 
samt prisen for forbedringer, inventar og løsøre i overensstemmelse med lovgivningens 
regler herom. Altan indgår i ejendomsvurderingen og er ikke en individuel 
forbedring. Bestyrelsen godkender den fremkomne pris. Honorar til vurderingsmanden 
betales af den fraflyttede andelshaver.

Dirigenten gennemgik forslaget ændring for ændring. Ændringen i § 16, stk. 1 blev 
drøftet, og det blev oplyst, at en eventuel værdiforøgelse, som følge af altanerne, vil blive 
pålagt ejendommen og ikke kun de andele, der får altan. Ved fortsat at bruge den 
offentlige ejendomsvurdering til beregning af andelsværdierne, vil altanerne dog ikke - 
som det ser ud nu - medføre en stigning i andelsværdierne, idet forbedringen (altanerne) 
modsvares af et lån til betaling heraf. Dirigenten oplyste endvidere, at boligafgift altan er 
andelshavers betaling for brugsret til altanen, idet altanerne tilhører foreningen.



Andelshavers vedligeholdelse af altanen, jf. ændringen i § 10, stk. 1, blev drøftet, og 
bestyrelsen oplyste, at Altana (entreprenøren) vil lave en vejledning herom.   

Forslaget blev sat under afstemning ændring for ændring, og en enstemmig 
generalforsamling godkendte ændringen i § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1. Ændringen i § 16, 
stk. 1 blev - på nær 2, der stemte imod - godkendt af en enstemmig generalforsamling. 
Forslag 4 kan herefter vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling, uanset 
hvor mange der møder, når blot 2/3 af de fremmødte stemmer for.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

Forslag 5 - Finansiering altaner - stillet af bestyrelsen:

Budget for altanprojektet fremgår af bilag 2.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i samråd med administrator - at 
foretage det videre fornødne med henblik på bedst mulig låneoptagelse.

Generalforsamlingen beslutter samtidig, at boligafgiften med virkning fra 1. marts 2016 
ændres i overensstemmelse med medfølgende økonomiske oversigt udarbejdet af 
administrationen (bilag 2).

Dirigenten gennemgik forslaget, og administrator Linda Bagge oplyste, at altanernes 
enhedspriser er brugt som fordelingsnøgle til beregning af den enkelte andelshavers 
betaling af Boligafgift altan. 

Herefter blev forslaget sat under afstemning, og en enstemmig generalforsamling 
godkendte dette. Bestyrelsen vil herefter - i samråd med administrator - foretage bedst 
mulig låneoptagelse, og de andelshavere, der får altan, vil blive opkrævet Boligafgift 
altan jf. bilag 2 pr. 1. marts 2016.

Forslag 6 - Ordensregler altaner - stillet af bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at de i bilag 3 angivne regler skal gælde for brug m.v. af altaner.

Der er udarbejdet ordensregler for altan, idet bestyrelsen gerne vil have noget at falde 
tilbage på, hvis der opstår problemer. Trine Flensborg-Madsen foreslog, at det ikke skal 
være tilladt at bruge gasgrill på altanen, hvilket forslag der dog ikke var opbakning om. 
Det blev i stedet foreslået, at foreningen forsøger sig med de foreslåede ordensregler og 
først ændrer disse, hvis der er behov for det.

Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning og konstaterede, at en enstemmig 
generalforsamling godkendte forslaget, hvorefter de fremsendte ordensregler er vedtaget 
og gældende for brug af altanerne.
 
Ad dagsordenens pkt. 5:

Til bestyrelsen blev Charlotte Bach Petersen genvalgt og Camilla Brummerstedt Paré 
nyvalgt - begge for en 2-årig periode. Som suppleanter blev Inge Helena Kox og Fatemeh 
Egtesadi-Ghasemi genvalgt for en 1-årig periode. Alle blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af:

Navn Adresse: Telefon På valg:
Formand
Simon Bergmann Lassen Nansensgade 26, st. tv. 26 17 27 54 2016
Claus Gerlev Vadstrup Schacksgade 9, 2. sal 21 41 84 02 2016
Thorkild Rotenberg Jensen Schacksgade 7, st. 31 13 67 97 2016
Camilla Brummerstedt Paré Nansensgade 30, 1. tv. 30 31 20 02 2017
Charlotte Bach Petersen Nansensgade 32, st. th. 53 54 10 80 2017



Suppleanter:
Inge Helena Kox Nansensgade 30, 4. th. 44 95 30 35 2016
Fatemeh Egtesadi-Ghasemi Nansensgade 36, 5. 28 92 44 36 2016

Ad dagsordenens pkt. 6:

Vedørende altanprojektet blev drøftet følgende:
- Der er mange, herunder håndværkerne, der kommer ind og ud af gården/ejendommen,    
hvorfor alle bør være ekstra opmærksomme på, at porte og døre holdes lukkede.
- En beboer spurgte om det er muligt på et senere tidspunkt at få altan, hvilket bestyrelsen 
hverken kunne svare ja eller nej til. 
- Den tidsplan, der hænger i opgangene, er den nyeste.

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

*****

Frede Tellefsen Bestyrelsen
Dirigent

Underskrevet referat opbevares hos administrator.



Referat af ekstraordinær generalforsamling
i A/B Turegården.

Afholdt onsdag den. 6 januar 2016.  Kl.18.00 i Kapstaden.

         Formand Simon Bergmann Lassen bød velkommen, og blev valgt som dirigent.
         Charlotte B. Petersen blev valgt som referant.

         Følgende andele var repræsenteret enten personligt eller ifølge fuldmagt :

         Andel. 1, 3, 11, 12, 19, 32, 33, 39, 41, 43, 50, 60, 64, 67, 68, 89, 91, 97, 100, 103.
         107, 110, 113, 115, 119, 121, 138.

         Der var 4. punkter på dagsordnen, som var vedlagt indkaldelsen.

         Forslag 1- Vedtægtsændring § 24, stk.5  blev vedtaget enstemmigt.

         Forslag 2- Vedtægtsændring § 25. stk.1  blev vedtaget enstemmigt.

         Forslag 3- Vedtægtsændring § 27  blev vedtaget enstemmigt.

         Forslag 4- Vedtægtsændringer altaner.  Blev vedtaget.

         Således blev alle 4 forslag vedtaget og formanden takkede for god ro og orden.
         


