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REFERAT

Vedr.: Beboernes eventuelle overtagelse af ejendommen "Turegården" på andelsbasis.

k 1997,mandag den 21. april kl. 18.00 afholdtes orienterende møde i Medborgerhuset beliggende

Ahlefeldtsgade 33, lokaie 1.

Advokat Frede Tellefsen havde indkaldt til mødet, som var fuldstændigt uforpiigtende og aiene af

orienterende art vedrørende mulighederne for at stifte en andelsboligforening med det formål at

købe ejendommen.

I mødet deltog foruden en del af ejendommens beboere erhvervsrådgiver Steen Kock Nieisen og

Carsten pedersen fra Jyske Bank, Glostrup, ingeniør Claus Dam og Marlene Boitang fra Det

Rådgivende Ingeniørfirma Peter Jahn & Partnere A/S. Advokatkontoret Frederikssundsvej 26 B vat

repræsenteret ved Chariotte Hersbro fra ejendomsadministrationen samt advokat Frede Tellefsen.

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

gengiver cie væsentligste synspunlcter.

Erhvervsrådgiver Steen Kock Nielsen fra Jyske Bank bød på bankens vegne velkommen og

præsenterede indbyderne.

Advokat Frede Tellefsen præciserede, at mødet var fuldstændigt uforpligtende.

Frede Tellefsen oplyste, at Advokatkontoret ofte blev anmodet om at deltage i møder, afholdt med

beboerne i udlejningsejendomme, der var ved at blive solgt eller var solgt således, at beboeme

kunne få en orientering om tilbudspligten i henhold til Lejeloven.

Hverken Jyske Bank, ingeniørfimaet eller advokaten er involveret i ejendommen eller har relationer

hverken til den n,rrrur.åd. ejer eller det investorselskab, der pr. 1. august 1997 hat erhvervet

ejendommen.

Frede Tellefsen oplyste, at andelsboligforeninger kunne stiftes på flere måder. En ofte anvendt

model er, at beboernes eventuelle køb af ejendommen vil være fuldt finansieret, hviiket vil sige, at

ingen der meider sig ind i andelsboligforeningen skal præstere noget som helst kontant indskud eller

fremskaffe kaution eller lignende. Alt vil blive finansieret igennem realkreditinstitut og igennem

pengeinstitut og sikkerheden vil være pantebrev i andelsboligforeningens faste ejendom.



En anden model vil være, at andelsboligforeningens medlertmer (andelshaverne) besiutter, at

medlemmerne skal betale et kontant indskud - stort eller li1le - i forhold til boligens størrelse.

Frede Tellefsen meddelte, at de økonomiske forhold, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af det

budget, som senere gennemgåes, tager udgangspunkt i, at andelshaverne ikke skal fremskaffe

kontant indskud, men at andelshaverne lader indskud/forudbetalt huslejeldeposita og

lignende - men ikke eventuel saldo på indvendig vedligeholdelseskonto - indestå som indskud i
andelsboligforeningen, hvorved foreningens lånebehov reduceres tilsvarende.

Ejendommen er solgt, men der er tilbudspligt på ejendorrunen, hvilket vii sige, at beboerne senest

10 uger efter at beboerne har modtaget meddelelse om, at ejendommen er solgt, skai have taget

stilling til, hvorvidt ejendommen skal overtages på andelsbasis og resultatet meddeles den

nuværende ejer.

En andelshaver har ret til at bo i sin hidtidige lejiighed og indrette den, som han/hun ønsker det,

naturligvis under hensyntagen til den til enhver tid gældende byggelovgivning.

En andelshaver har indflydelse på de årlige generalforsamlinger.

Den valgte bestyrelse træffer i årets løb beslutninger vedrørende ejendommens ledelse og drift og

den valgte administrator udfører det praktiske, juridiske og økonomiske arbejde.

En andelshaver kan træde ud af foreningen ved at sælge sin andei til en anden. Den del af
egenkapitalen, ifølge foreningens regnskab, som tilhører den enkelte andelshaver, kommer således

kontant frem i en salsssituation.

En andelshaver kan også sælge de forbedringer, der findes i andelslejligheden.

En andelshaver skal seiv holde sin iejlighed ved lige, men han/hun er jo også ejer af
andelslejligheden. Dette medfører, at andelshaveren selv får fortjenesten, når den velholdte - og

muligvis forbedrede - andelslejlighed til sin tid skal sælges.

Efter skattelovgivningen vil andelslejligheder kunne afhændes skattefrit straks efter overtagelsen.

Det blev oplyst, at medlemmerne i en andelsboligforening ikke er berettiget til at modtage

boligsikring.

En vigtig undtagelse herfra er dog folke-, enke- og invalidepensionister, der fortsat får fuld
boligydelse.

Boligydelse til pensionister betales med 40oÅ som tilsku d, og 60% som et lan og pensionisten har

også ret til alene at modtage tilskudsdelen, hvis hanÆrun ønsker dette.

Frede Tellefsen oplyste, at beboere, som ikke melder sig i andelsboiigforeningen, fortsætter som

lejere på uændrede vilkfu, idet udlejer dog vil være den af beboerne stiftede andelsboligforening.

Lejerne vil således være underlagl de huslejereguleringer, som loven muliggør.










