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REFERAl
og afsluttet ordinær generalforsamling
Àndelsboligforeningen À. S. T.

Den 23. maj t-991
(påbegyndt afholdt
lahøj skole.

fortsattes den ordinære
d. 04.04.e1_) i À.s.T.

eneral forsaml ing
aulaen på Bel-

g
i

ralt r34 af boligforeningens 4l-3 andelshavere var mødt elrer
repræsenteret ved fuldnagt.

Foreningens formand Ji¡n pedersen bød velkommen.

Som dirigent valgtes foreningens administrator:
Fischer, der konstaterede generalforsamlingen
varslet via særnummer af beboerbladet BASTÀ, og
dystiq.

advokat Ole
Iovlig ind-
beslutnings-

stemrneudvalg blev nedsat: peter Krog og steen Andersen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen oghenviste i øvrigt tit det nærmere inanóra omkring dagêorde-
nen for¡nuleret i nævnte særnummer af BASTA.

Førgende dagsordenpunkter brev herefter behandret således (ifortsættelse af pkt. 1 og 2 behandret på generalforsamlingen
den 04.04. i år) :

3À Forslacr f ra bestvr sen:

a rorhøjelse stor 5* pr. kvrû. gærdende boligafgift for.11g tre ejendonne og 5t forhøjelse af santiige ti1boligafgift registrerede tillægf (excl. varmebiãrag¡,alt ned virkning fra O¡..07.91.

Ji¡n Pedersen begrundede nærmere dette
bestyrelsen under henvisning til denpris- og afgiftudvikling.

forsJ-ag f ra
almindelige

Àdninistrator tilføjede, at i likviditetsbudgettet
for 1991- var allerede indregnet forventet sz ãorhø-
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jelse t og med forhøjelsen indregnet udviser bud-
gettet kasseunderskud 225. 000, 00.

Da ingen herudover ønskede ordet ad forslaget, blev
gennemført afstemning.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med stor
maj oritet.

Fordeling af udgift til var:mt vand efter oplæçt fra
bestyrelsen:

fordeling efter bruttoareal?
fordeling efter bruttoareal + haneandele?
fordeling efter vandmålere + bruttoareal +
haneandele?

Med ændringsforslag fra både Niels Jensen og Bo
Wetterstein begge ændringsforslag indeholdt i
særnummer BÀSTÀ - :

4. fordeling kun efter vanrlrnålere?

På vegne bestyrelsen anbefalede Jim Pedersen for-
deling af udgifterne til varmt vand alene efter
bruttoareal, og Jin Pedersen henviste til bestyreJ--
sens nærmere redegørelse herfor i BASTA nr. 25 af
narts/april i år og i særnummer af BASTA fra naj i
år. Det udgiftsbeløb for varmt vand, som skal for-
deles på den ene eller anden måde er ikke sær1ig
stort, når udgiftbeløbet ses i sammenhæng med øvrige
udgiftsposter i foreningens driftregnskab og speci-
elt varmeregnskab. Udgiften til varmt vand er ek-
senpelvis mindre end udgiften til koldt vand, og op
tiI 5 gange mindre end udgiften til rumopvarmning.
oen nøjagtige udgift til varmt vand kendes naturlig-
vis endnu ikke. Bestyrelsen har skønnet relevante
tal neddelt i BASTA efter kvalificeret beregning af
den rådgivende ingeniør, der bistår À.S.T. med
fjernvarme/varmt vand projektet.

Under henvisning til BÀSTA fremhævede Jin pedersen,
at ud af en samlet skønnet udgift p.t. for opvarm-
ning af vand årligt i a.S.f. ca. kr. 35O.OOOrOO, kan
fratrækkes spildvarrne for ca. kr. L05.000,OO, såle-
des at til rest til fordeling alene blivef ca. kr.
245.000,00. Spildvarmen udgør såkaldt fast omkost-
ning der ikke fordeles via ¡nålere. De kr.
245.000,00 som drøftes fordelt på den ene eller
anden måde, svarer tiI ca. 3 øre pr. hver krone,
beboerne i A.S.T. betaler i leje årligt, når vinduer
og fjernvarmeprojekt er indregnet. Mange andre
driftudgiftsposter til forbrug er væsentlig større i
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A.S.T. rs regnskab, uden at disse andre større ud-
giftsposter fordeles på anden måde end kvm. -for-
de1 ing.

Jin Pedersen fremhævede, at hele problematikken
onkring fordeling af varmtvandsudgiften var un-
dersøgt og nu lagt fren for generaÌforsamlingen af
bestyrelsen efter beslutning herorn på en tídligere
generalforsarnling i fjor.
Jin Pedersen stillede herefter følgende spørgsmål
tiI generalforsamlingen: hvorfor skal A. S. T. fordel-e
en så li}le udgift sonì varmt vand individuelt efter
forbrug og ikke areal? Er det i givet fald i virke-
ligheden ikke et ønske om måIerfordeling af også
andre af A.S.T.rs fællesudgifter, f.eks. rumop-
varrnningen?

Niels Zabe1 oplæste et skriftligt indlæg, han havde
forfattet, men ikke fremsendt i rette tid for
optagelse i BASTA forud for generalforsamlingen.-
Niels Zabel erklærede sig enig med Jirn pederJen i
det irrationelle med individuel varmtvandsrnåIing.
rkke fordi individuel måIing skulle være i strid mèd
andelstanken, men fordi den individuelle rnåling
økonomisk giver meget lidt i forhold til_ omkost-
ningerne ved nålingen, og så er måIingen på grund afdiverse usikkerheder atligevel ikke ifblgã ZabeI
nillj-meter-retfærdig. Kollektivt i A.s.T. ei igennem
de senere år gjort meget for at spare ikke ninást på
energiforsyniñg. EksÃmpervis "r' etageadskillelsãr
imellem 2. sal og loftet isoleret, tennovinduer
isat, fjernvarmeforsyning vedtaget, termostatventi-
ler rnonteret og nu færles varmtvandsforsyning ved-
taget_. forbrugsmåling kan ske både ad runoþvarmning,
og af forbrug af såvel koldt som varnt vana. MåIiñgaf varmtvandsforbruget svarer til nåring af aÌene eñI/7 af udgiften til varme og vand! -

Niels Zabel anbefarede et nej tir individuel varmt-
vandsmå1ing.

Dirigenten_ oplæste herefter de to ændringsforslag adbetaring for det varme vand fra Niers iensen "é BoI{etterstein.

Bo l{etterstein repricerede indredningsvis Jim pe-
dersen med hensyn til, at uanset antal beboere i enlejlighed så er det antal kvm. der skar opvarmes ilejligheden = med størrelsen af lejlighieaen, oqderfor bør varmeudgiften forderes eftei kvn. ¡ten nåidet drejer sig om forbrug af varmt vand, êE størrel-
sen af dette forbrug alt andet rige forskelrigt ikkeefter antar kvm. nen efter hvor mange husstandsmed-
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lemmer der bebor lejligheden. Som en anden vigtig
begrundetse for fordeling af varmtvandssudgift efter
målere fremhævede Wetterstein niljøproblernerne: Der
er ikke ubegrænsede mængder grundvand, som bare kan
pumpes op og ud gennem hanerne. En måIer viL redu-
cere forbruget og dermed vil A.S.T. være rnedvirkende
til, at niljøet også fremover er godt i Danmark.
I{etterstein var ikke enig med bestyrelsen om, at den
varmtvandsudgift p.t., der i givet fald skal for-
deLes efter nålere kun skulle udgøre ca. L/4 nill.
Wetterstein anbefalede at stemme for fordeJ-ing af
det varme vand kun efter målere som den i sidste
ende mest retfærdige udgiftfordeling.
Herefter argumenterede Niels Jensen for sit æn-
dringsforslag. - Niels Jensen tilkendegav ej heller
at være enig med bestyrelsen oil, at alene ca. kr.
250.000,00 udgør fordelingsbeløbet for varmt vand.
Niels Jensen oplyste at være bekendt med andet steds
fra, at varmtvandsforbruget skulle ligge på ca. 30?
af varmeregningen, el-Ier ca. det dobbelte af be-
styrelsens talberegning opstillet i BASTÀ. Varrnt-
vandsudgiften er iføIge Niels Jensen stor nok til at
individuel må1ing er økonomisk den bedste forde-
Iingsmetode. Andre fæIlesudgifter skal ikke fordeles
efter måler, da måling i givet fatd er for dyr,
besværlig og måske urnulig. Udgift tiI spildvarrne
skal ikke forsøges nåIt men som hidtil indgå i
fællesudgifterne fordelt efter bruttoareal.
Niels Jensen fremhævede, at nåIing af det varme vand
skal ske billigst og bedst muligt. Måler bør opsæt-
tes straks ved installationen af det varme vand, så
vil mange penge være sparet iføIge Niels Jensen,
modsat om A.S.T. først på et senere tidspunkt om et
eller flere år beslutter rnontering af målere. Et
stk. måler koster p.t. ca. kr. 35O,OO. Aflæsningen
af rnålerne kan foretages af beboerne selv og målere-
suLtatet indleveres t.it foreningens kontor. I var-
mecentralen kan rrsidde totalnålertt som kontrol af de
individuelle rnålinger. Såfrent beboerne selv aflæser
egne må1ere yiI udgiften til et varmeregnskab på
grundlag af nåIeraflæsning på ingen måde kunne løbe
op i de ca. kr. 50.000,00 oplyst af bestyrelsen.

Niels Jensen fandt det endeligt deprirnerende at
overvære bestyrelsens forsøg på at bruge BÀSTÀ ti1
at manipulere med beboernes nening og stemmer i et
så vigtigt et anliggende som forbrug af varmt vand.
Niels Jensen erklærede sig som tilhænger af Frits
Knuppels indlæg i særnummer BÀSTA vedrørende forlø-
bet af første de1 af den ordinære generalforsarnling.
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Niels Jensen fandt det forkert af bestyrelsen at
sammenligne udgift tiI varmt vand med udgifter til
affald, Iegeredskaber, trappevask, e)endomskontor
m. m.

Niels Jensen anbefalede generalforsamlingen
medvírke t,iI et ærIigt og reelt grundlag for
deling af det ret kostbare varmtvandsforbrug,
deling derefter efter vandmålere og kun målere.

at
for-
for-

Niels Zabel gav Niels Jensen og Bo Wetterstein ret
i, at rigtigt er det at skulle betale varmt vand
efter forbrug. Zabel fandt irnidlertid udgiften for
etablering af målere og 1øbende vedligeho)-delse
samt aflæsning heraf for stor sarnmenlignet med de
ganske få kr. rnånedlig besparelse for hver lej-
lighed en sådan forde}ing kunne betyde. Zabe1
anbefalede, at se tiden og udgifttallene an i i et
år eller to før endelig stillingtagen til fordeling
efter målere eller ej.
CarI Baltzersen erklærede, at selvfølgeIig skal
varmtvandsudgiften fordeles efter måIere. Kun for-
deling efter målere vil være retfærdig. Baltzersen
henviste også til den meget høje pris for hver m3
vandforsyning i København.

Bo Wetterstein tilkendegâv, at være uenig med Niels
Zabel oil, at stillingtagen tiI målerfordeling ell"er
ej kan vente et eller to år. Såfremt rnålere først på
et senere tidspunk skal monteres, vil denne mon-
tering iføIge l{etterstein være relativ for dyr
sammenlignet med, orn måIerne installeres fra starten
ved instaLlationen af det fælles varme vand. Hånd-
værkertimelønnen er dyr, ca kr. 2OO, OO pr. tirne.
Wetterstein anførte endvidere, at både eI og gasud-
gifter betales efter måler, hvorfor så ikke også det
varme vand efter målere?

Niels Zabel oplyste, ât selvfølgelig er varmtvands-
projektet projekteret således, ât anlægget er forbe-
redt for opsætning af rnåIere. Derfor vil en eventuel
senere opsætning af nålere ikke være en relativ dyr
løsning sammenlignet med alternativt opsætning af
målere straks.

Carl Baltzersen oplyste, ât en af ham frernvist
varmtvandsnåler har indkøbspris p.t. kr. 363,00 +
moms son engangsudgift. Måleren kan aflæses umiddel-
bart af enhver, også ikke fagrmand.

Herpå havde skiftevis Jin Pedersen og lfiels Jensen
ordet for drøftelse af bestyrelsens frernlagte be-
regningsgrundlag for skønnet udgift til varmt vand,
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herunder størrelse af spitdvarme. Begge tilkendegav
enighed om, at selve spildvarmen skal fordeles efter
bruttoareal og ikke efter nåler. Uenighed bestod dog
fortsat irnelten den vedrørende hvorvidt bestyrelsens
ta1 for varmtvandsudgift opstillet af ingeniør kan
holde stik. Jin Pedersen fandt det alt andet lige
forsvarligt at fæste lid tif tallene opstillet af
professionel sagkyndig: herunder at spildvarmen
udgør ca. 30t af varmt vandsudgiften.

Àxel Petersen udtalte, ât såfrernt måIer opsættes så
må1es varmtvandsudgift incl. spildvar¡ne.

Jin Pedersen erklærede sig uenig med Àxel Petersen.
Spildvarmen er en omkostning, der skal afholdes
uanset om der bruges varmt vand eller ei, og derfor
er det naturligt at spildvarmeudgiften betales af
alle uanset forbrug.

Jin Pedersen foresJ.og herefter på vegne bestyrelsen,
at de ialt 4 opstillede alternativforslag for for-
deling af varmlvandsudgiften blev reduceret til 2
alternative forslag:
nenì-ig:

1. Fordeling efter kun bruttoareal?
2. Fordelínq på grundlag af rnåleraflæsning?

Ved denne forenkling af de alternative forslag kunne
generalforsamlingen ÍføIge Jin Pedersen afgive
sternme om ja el1er nej tiI måIere, og derefter ved
et eventuelt ja til nålere tage stilling tit spørgs-
rnåIet ornkring spildvarrne m.m.

CarI Baltzersen fandt det ikke relevant at
spildvanneproblernatik. Der er kun rten slags
og det er varmen der bruges til at opvarme
med.

drøfte
varmerr
vandet

Bo lfetterstein tilkendegâv, at spildvarmen nødven-
digrvis uanset måIer må fordeles efter bruttoareal,
da det ikke umiddelbart er nuligt på retfærdigvis at
¡nåIe spildvarmen i forhold til forbrug. Itetterstein
undrede sig over, at målerløsningen fremlægges somrrforfærdelig dyrtt. En nåIer koster ca. kr. 350, OO
som eengangsudgift. En væsentlig forhøjelse af
udgift til det årlige vanneregnskab ved målerløs-
ning kunne undgås, såfremt beboerne selv aflæser
må1er og fremsender af1æsningsresul-tatet een gang
år1igt tiI ejendornskontoret. Sådan egenaflæsning
foregår jo i forvejen i vidt ornfang vedrørende eI og
gasforbrug. Kontrolaflæsning vil under a1le omstæn-
digheder ske ved fraflytning, og kontrolaflæsning
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kunne endvidere iværksættes med flere års rnellemrum.
Stern ja til nå1er.

Àxet Petersen bad oplyst hvordan foreningens varme-
centraler planlægges indrettet via fjernvarme/
varmtvandprojektet. Àxel Petersen anbefalede opsæt-
ning af nåIer i varmecentralen, hvor det varme vand
går ud af varmeveksleren, for registrering af hele
forbruget af det varme vand. Hele forbruget og
udgiften herfor beregnes og fordeles efterfølgende
på grundlag af nåleraflæsning i de enkelte lejliq-
heder, således at på den rnåde indgår spildvannen i
fordeling af udgiften til det varme vand. Såfrent
mål-ere ikke opsættes straks ved varmtvandsprojektets
udførelse, så vit en senere seperat opsætning blive
dyrere.

Niels Zabel bad generalforsarnlingen have i tanke om
også koldtvandsforbrug og rumopvarmningsudgift
burde fordeles efter må1ere i tilfæ1de af målerfor-
deling af varmtvandsudgift.

Steen Vitoft erindrede AxeI Petersen or, at fra
energiudvalgets side er i BASTÀ flere gange beboerne
opf ordret tiL at stiIIe spørgsrnåI og kornme med
forslag vedrørende varme/varmtvandsprojektet, og det
er ninímaIt, hvad energiudvalget har rnodtaget af
tilbageneldinger fra beboerne. AIt er nu færdigpro-
jekteret. Hvorfor henvendte AxeI Petersen sig ikke
til energiudvalget, da projektet var under udarbej-
delse?

Peter Hansen fremhævede miljøhensyn som et væsent-
ligt argument for målerfordeling. Det vigtigste
hensyn er ikke økonornien onkring forbruget af
varmt vand. Peter Hansen oplyste, erfaring fra
Albertslund Konmune otn, at i ejendomme, der siden
l-960-erne har været tiLsluttet fjernvarmeforsyning,
er varneforbruget reduceret rned ca. 30å umiddelbart
efter opsætning af nålere på systenet.

Niels Zabel anbefalede et nej t,il målere på nuvæ-
rende tidpsunkt, såIedes at en varmesæson kunne
forløbe for opsanling af erfaring, hvorefter en
føIgende generalforsamling på grrundigt orienterings-
materiale da kunne tage stilling t,il målere eller
ej.
Jin Pedersen gennerngik derpå nærmere via overhead-
plancher 5 talillustrationer ornkring varmtvandsud-
giften og fordeling heraf, som bestyrelsen har trykt
i maj-særnummeret af BASTA. Også Jim pedersen frem-
hævede niljøhensyn som baggrund for bestyrelsens
anbefaling onkring varmtvandsbetaling.
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81.a. frenhævede Jin pedersen, ât varmtvandsmåIere
holder ikke evigt. Målerne skal udskiftes ca. hver
10- _ år i gennernsnit, 09 de skaL løbende vedlige-
holdes. Derudover skal målerne årIigt aflæses ogsær1igt varmeregnskab udfærdiges, alt ned ekstraudlgift til føIge, og det en ekstraudgift der påløber
udover varmtvands f orbruget .

som et resultat af talgennemgangen konktuderede Jin
Pedersen, ât kan en gennensnitslejlighed på 58 m2

-sp1re_ så neget på vandet, ât hussÈanden kun brugerhalvdelen af gennemsnitsforbruget for en såáan
husstand, så kan reelt spares kr. 9,J-7 pr. måned.

Jin Pedersen tilføjede, at frere eksempler forekom-n?f på udlejningsejendomme, der efter opsætning afmålere senere beslutter demontering af dissej da
rnålersystemet er rerativt for dyrt át adrninistier".
Bestyrelsens holdning er: se tiden lidt âD, afventhvorledes varmtvandsudgiften udvikler sig. Nabo-foreningen Solbjerg har vedtaget fordeling afudgift til både rumopvarnning og varmt vand viamålere. Dette sidste giver eneltåenae chance for at
sammenrigne de faktiske forhord mellem de to for-deringsnormer. solbjergs ejendom er på aIle relevan-te områder identisk ned A. S . T. r s e j endornme. Ivarmtvandsprojektet er al-lerede vedtaget at forbe-rede for nulig senere opsætning af måIer. Så ivirkeligheden viL en sternlne på xvm.-fordering bloibetyde at udskyde enderig forderingsafgøreIsã, tir
À. S. T. rrer blevet klogererr .

Bo wetterstein var uenig med bestyrelsen vedr. mer-prisen for varmeregnská¡ ved måieraflæsning. Ladbeboerne selv aflæse varmtvandsmåÌeren, íig"sotnbeboerne i forvejen aflæser el og gas med j-,rr.intervalrer. Beboeraflæsningen ran ãrñolde uagíttenti+ varmeregnskab på rirnetig lavt niveau. wetters-
!gi" argumenterede endnu engãng for, at nårerrorãã-I_irg er. miljørnæssig det rigÉigãte oô økononisi ãg=afornuftig.
Adninistrator benærkede: r praksis viser det sig,at beboerafræsning af varmeforbrug/vandforbrug 

"íåTå1ere giver probrerner onkring iigtig artæsiing.såfremt måIere opsættes, bør proiessíonét ¡narerãilålser benyttes. såfremt cLorius elrer Brunata får til-opgave at afLæse/udfærdige årtigt varmereglnskab, virprisen herfor årtigt våre af størrelsesorden somoplyst af bestyrelsen, ca. kr. 50.-60.OOO,OO for
À. s.T.
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Sidstnævnte udgift kan sammenlignes med, at var-
meregnskab i À.S.T. hos adninistrator beLaster
administrationsornkostningen rned senest ca. kr.5.000,00 årIigt. Àdninistrator tilføjede, at mange
relevante hensyn skar afvejes over for hinanden fórstillingtagen til fordeling efter areal eIlermåIer. Som anført af Jin pedérsen har mange udlej-
ningsejendornme/boligforeninger efter ¡nåterãttæsniig
ifordi de forventede fordere ved mårerfordeling lxreviste sig store nok eller overhovedet tit at ia ø)epi: Den generelle erfaring omkring målerafIæsniág
eller ej er inidlertid ikke entydigt ti1 fordel foiden ene eller den anden løsning. Berettiget tvivl_består med hensyn ti1 valget
På baggrund af tilkendegiverse herom fra bestyrelsen
roranledigede dirigenten herefter fuld tirsrutningfra generalforsamlingen med hensyn til, ât forslageÉom fordeling af varmtvandsudgift endeligt ¡Íevformuleret således rned henblik på afstemling på
general forsaml ingen :

Skal fordeling af udgift til varnt vand ske:

l-. efter bruttoareal?
2. på grundtag af nåIeraflæsning?

skrif tlig af sternning herom blev
følgende resultat:

gennemført med

77 stemmer for fordeling efter bruttoareal,
55 stemmer for fordeling efter må1ere,

altså brev varmtvandsudgiften vedtaget fordert efterbruttoareal.
3 B: Forslag fra foreningens medlernmer:

Dirigenten henviste tir medr.e¡nsforslagene indeholdt i ma j -/særnurnmeret af BASTÀ, nenlig f orslag fra Bo l{ettersteiá,Niels Zabe1 t og Carl Baltzersen.

a. Fra Bo Wetterstein forelå følgende forslag:
nGeneralforsamrilgen pålægger bestyrersen at udar-bejde for:sr-ag tir financiãringen ãt fjernvame ogvarntvandsinstallationerne såIedes, ãt beboernãsikres en val.grmurighed nerlem at betale instarratio-nerne over huslejen eller at betale installationernekontant. Dette forsrag er i overensstemmerse med denpraksis bestyrelsen anvendte ved sidste års vindues-udskiftning, og sikrer det beboerdemokrati bestyrer-sen selv er vaÌgt på".
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Bo Wetterstein begrundede sit forslag nærmere, og
anførte bI.a., at betalingsvalgmuligheden som første
gang gennemført ved vinduesudskiftningen også iføIge
bestyrelsen har vist sig at være en succes.

Peter Eallberg tilkendegav at bestyrelsen stillede
sig positiv over for forslaget. Kun fremhævede Peter
Hallberg, at ekstraomkostninger er forbundet med
valgrmutighedsløsningen, nemlig ekstraornkostning til
adrninistrationen og revisor.

Svend Dam oplyste at savne orientering omkring
sandsynlige udgift for fjernvarme/varmtvand,
stillingtagen t,iI Wettersteins forslag. Svend
bad bestyrelsen orientere nærmere herom.

den
for
Dan

Peter Hallberg svarede, ât ingen endnu i foreningen
kender den endelige udgift for projektgennernfø-
relsen. Projektet er udbudt i licitation, og A.S.T.
afventer modtagelse af tilbud fra de indbudte hånd-
værksfir¡naer pr. 29. maj i år. Først efter 29. maj
kendes nærmere udgiftsstørrelse.
Àdninistrator tilføjede, at en valgrnulighed mellem
betaling kontant eller over huslejen giver eks-
traomkostninger ti1 administration, da særlig
fordelingsnøgle skal udfærdiges til brug for løbende
ajourføring af udregning af andelsværdien, og for-
eningens revisor skal årligt revidere talLene bag
fordel ingsnøgIen.

Da herefter ikke flere ønskede ordet ad forslaget,
satte dirigenten forslaget tiI skriftlig afstemning,
med følgende resultat:
LOl- ja-stemmer,
29 nej-stemmer,
2 bl-anke sternmer

altså blev forslaget vedtaget.

b. Forslag fra Niels Zabel:

rDer foreslås indkøb af nindst 3 vaskemaskiner +
tumblere placeret i en vaskekælder i hver sin gård,
eventuelt tæt ved portene. Den decentrale placering
gQÊ, at ingen får langt til en vaskenuligheã....t'. -

Ud over Niel-s Zabels egen begrundelse for forslaget
i BAsTA-særnummeret begrundede Zabel yderligãre
forslaget. Brugerbetaling via poletsystem.
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Niels Zabel ændrede sit forslag før afstenning til:
at et udvalg nedsat med henblik på at anbefale den
bedst nuJ-ige kollektive vaskemulighed, decentralt-
placeret i foreningen.

Peter Hallberg oplyste for bestyrelsen, at være
positiv ornkring nedsættelse af et udvaJ.g som nu fo-
reslået af Zabel.

Bo l{etterstein tilsluttede sig forslaget om et
beboerudvalg, da de vaskepriser, der betales på
møntvaskeriet er alt for dyre.

Da ikke fl-ere ønskede ordet herefter ad Zabe1s
ændrede forsJ.ag satte dirigenten ændringsforslaget
t.il afstemning ved håndsoprækning.

Ændringsforslaget blev vedtaget med stor najoritet.
Niels Zabel takkede herefter for vedtagelsen og bad
oplyst, hvorledes skal det forslag udvalget frem-
kommer med præsenteres til afstemning i foreningen,
på general-forsamling eller via urafstemning? -

Peter Hallberg tilkendegav for bestyrelsen, atplanen vil være at orientere beboerne nærmere om-
kring udvalgets arbejde/resultat via BASTÀ. Hallberg
opfordrede Zabel til selv at nedsætte udvalget
blandt interesserede beboere, såIedes at udvalget da
kunne suppleres med et medlem fra bestyrelsen.

c Forslag fra CarI Baltzersen:
nAndelsboligforeningen À.S.T. ts love ændres såIe-
des, at der frerntidig ikke kan afgives fuldrnagrt tilgeneralforsamlingêr, men at der åbnes nulighed forat afgive brevsternr¡er i forseglede kuverter, som kun
må kunne åbnes af stemrneudvalgetn.

Baltzersen begrundede sit forslag, nemlig for at
undgå afstemning via fuldrnagt.

PeIIe Nigar:d tilkendegav at finde forslaget dårligt:
hvis man ikke selv kan møde frem og tage de1 i
generalforsaml-ingen og debatten, og derved helt være
bekendt med, hvad der eventuelt afgives stemme oil,så bør man kunne give furdmagt herfór tir en per=ott
man har tillid t,il. Ved evêntueL afgivelse af brev-
stem¡ne kender man ikke forud debatforløbet og detnøjagtige afsternningstema. Mange forslag stittetforud for en generalforsarnling ændres jo- på selvegeneralforsanlingen umiddelbart før afstemning.
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Thomas Back anbefalede at tage Baltzersens forslag
seriøst. Thomas Back bad beJtyrelsen oplyse, både
hvgr mange fuldmagter bestyrelsen på ãeñne gene-
ralforsamling var i besiddelse ai, og deinæst
hvorledes bestyrelsen i tilfæ1de af uranglãnde enig-
hed heron i bestyrelsen ville afgive stemme på grund
af hver fuldmagt.

Thomas Back opfordrede endvidere tiI, at generalfor-
samlingerne i foreningen gøres rrlidt mere festlige'r,for derved at animere andelshaverne tiI i stórre
omfang at deltage i generalforsamlingerne.

Àdministrator erkrærede ikke at støtte Bartzersensforslag. Det, der er rneningen med en generalforsam-
ling, êr, ât medlernmerne JXaf nøde oÉ og lade sigmotivere og derpå tage stilling til rnodtãgne relelvante oprysninger på selve generalforsamringen. Hvisafgivelse af brevsternrne vãr gyldig stennã, villegeneralforsamringen jo i givet fard være unødvendig,demokratiet blive sat ud af spil. Inden for dãnalnindelige foreningsret er det hert uhørt at til-rade brevstemmer. At brevstemme speciert er tirladt.ved _folketingsvalg, kommunalvalg m.v. skyldes ogsåat debatten forud for disse valg er opétartet ogkendt på det tidspunkt hvor sternme afgives. Íalninderige foreninger foregår debatten før af-sternning på selve general_forsám1ingen.

Jin Pedersen oplyste ad Thomas Backs spøgsmåI, âtbestyrelsen havde i.B fuldrnagter i hænde. vedrørendeafgivelse af -stemmer på grundrag af furdmagternesøger bestyrelsen internt forud for afstemning atoplå enighed omkring stemmeafgivning. Bestyreisenorienterer løbende ornkring sin holdning til räl"rrur,-te spørgsmåI i BÀsrA, såredes at de dei forud for engeneralforsamring afgiver fuldrnagt ti1 bestyrersenogså forud er bekendt ned bestyfelsens arni;deiig;holdning til de relevante spørgsrnål.

Dirigenten erindrede oh, at Bartzersens forsrag varforsrag tir ændring af foreningsvedtægterne, såieaesat 
_ 

de_ særrige vedtægtsregrer for vedtagerse herafved afstemning skulle iagttages.
Da ikke flere herefter ønskede
og da Baltzersen fastholdt sit
nemført skriftlig afstenning.

Àfstemningsresultat :

ordet tiL
forslag,

forslaget,
blev gen-

l, t_L
I
4

nej -sternmer,
j a-stemmer,
ugyldige stemmer
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forslaget blev altså ikke vedtaget.

Forslag fra Carl Baltzersen:
iNedskæring af budget for andelsboligforeningen
A.s.T.: 1) inspektørstillingen afskaffes. 2, be-
styrelsen indskrænkes til 5 personer. 3) bestyrel-
sens honorar nedskæres sot. 4, fortæring ved be-
styrelsesmøder sant generalforsamlinger afholdes af
hvert enkelt bestyrelsesmedlen/beboer. 5) beboerbÌa-
det BÀSTÀ afskaffes, opslagstavler benlÊtes ved
meddelelse til beboerne. 6) tilskud til fester
afskaffes. 7, kontorartikler og tryksager nedskæres
til et nininum. 8) gaver afskaffes. 9) telefoner og
porto m.v. nedskæres. 10) stillingsbeskrivelse for
vamemester samt gårdmand bør tages op til revi-
sionrr.

CarI Baltzersen beqrundede forslaget pkt. l"-1"0 incl-.
nærmere.

Peter Hallberg tilkendegâv, at forslag fra andelsha-
vere altid skal tages alvorligt, men dette er ikke
altid lige nemt. Hallberg forespurgte generalforsam-
lingen, oñ hvem der fra talerstolen ville udtrykke
støtte til Baltzersens forsJ-ag.

Bo Wetterstein kunne ikke støtte Baltzersens for-
slag. Wetterstein udtrykte, ât både ejendornsin-
spektør Poul Rasmussen og varmemester Peter Nielsen
samt gårdmand Torben Jensen og derudover hele be-
styrel-sen har gjort et fantastisk godt stykke ar-
bejde som alle bør værdsætte. Såfremt personale
el]er bestyrelsen tager sig en enkelt øI en gang i-
rnellem til et enkeLt møde eller for den sags skyld
en kop kaffe med en ostemad til, så er det dem vel
undt. Lad os all-e være taknemmelige for, rr at der er
nogen der gidertt. Wetterstein anbefalede nej-sternme
til Baltzersens forslag.

Peter Hallberg fremhævede, at uden ejendornsinspektør
Poul Rasmussen ville À.S.T. være ilde stedt med de
store projekter, der er igang og ikke ¡nindst de
projekter, der kommer frernover. Yderrnere har poul_
Rasmussen i det daglige betydet væsentlig aflastning
for bestyrelsen. Og sarntidig gennemført betydelig
forbedring af den daglige beboerservice. Vedrørende
nedskæring af udgifter som foreslået af Baltzersen,
så bestræber bestyrelsen sig konstant på at holde
udgiftniveauet så lavt som muligt, også på baggrund
af de mange og relativt dyre projekter foreningen



l-4

gennemfører. HeIe bestyrelsen anbefaler nej til
Baltzersens forslag.

Da ikke flere ønskede ordet ad forslaget, og da
ingen begærede skriftlig afstemning, blev forsl-aget
sat tiI afsternning ved håndsoprækning rned følgende
resultat:

med stor rnajoritet stemte generalforsamlingen NEJ
til Baltzersens forslag.

4. Val-q til bestvrelsen:

a Valg af foreningens fonnand.

Jin Pedersen afgik efter tur, og var villig til at
modtage genvalg.

Jin Pedersen blev umiddelbart
akkl-amation.

genvalgt med stor

b. VaIg til bestyrelsen:

Kim Lindberg afgik efter tur og var villig til at
rnodtage genvalg.

Birger Riis afgik efter tur, fraflytter A.S.T og
kunne ikke modtage genvalg.

På tilkendegivelse fra dirigenten af genera)-forsam-
lingens genvalg af Kim Lindberg med akklamation, bad
følgende andelshavere om ordet vedrørende afstem-
ningsprocedure: lhomas Back og Lone Hansen, der
begge henstillede til først afklaring rned hensyn til
hvilke kandidater der blev bragt i foreslag/ønskede
opstilling til valg til bestyrelsen før va1g.

Pelle Nigard tilsluttede sig de nævnte
ornkring afstemningsproceduren.

Índ1æg

Dirigenten tilkendegav at tage Índvending imod
afstemningsproceduren tit efterretning, og bad om
forslag tiI opstilling af kandidater for vatg af to
bestyrel sesmedl emmer .

Følgende blev bragt i forslag:

Kim Lindberg
Thomas Back Hansen
Bo lletterstein
Torben Nielsen

Bo Wetterstein tilkendegav g1æde
bragt i forslag, men ønskede ikke

over at bli.ve
at opstille, da
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allerede i forvejen var bragt tilstrækkeligt antal
kandidater i forslag.

Thomas Back Hansen erklærede sig viltig til at
modtage eventuelt valg. Back Hansen tilkendegâv, at
bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. Men
generalforsanlingerne rrrnangler et pifttr. Back Hansen
oplyste at have været faglig aktiv gennem et par år
i fagorganisation, bI.a. i forretníngsudvalg som
fonnand, og rned uddannelse som tømrer.

Torben Nielsen takkede for tilliden ved at være
bragt i forslag til opstilling. også han erklærede
sig villig til eventuelt valg. Torben Nielsen ud-
trykte gIæde ved at bo i foreningen, og også derfor
var han villig til at deltage i bestyrelsesarbejdet
for frernme af ikke nindst andelstanken i generel
forstand. Han erklærede at tilslutte sig bestyrel-
sens lagte 1inie. Torben Nielsen oplyste snart at
have færdiggjort historiestudium på universitetet. I
studieperioden arbejdede han som postarbejder på
Postterrninalen, hvor han i en periode var tillids-
mand.

Kin Lindberg takkede for genopstilling til- valg og
erklærede sig også vitlig til eventuelt at modtage
valg. Lindberg udtrykte stor interesse i bestyrel-
sesarbejdet rned også de, igangværende projekter.
Jin Pedersen anbefalede på bestyrelsens vegne gen-
valg af Kim Lindberg og valg af Torben NieIsen,
sidstnævnte bragt i forslag af bestyrelsen ud fra
dennes forudgående kendskab til ham efter samarbejde
i BÀSTA-redaktionen og i andre foreningsrelevante
forhold. Jin Pedersen opJ.yste ikke forud at kende
Thomas Back Hansen.

Da herefter ikke flere ønskede ordet blev gennemført
skriftlig afstemning ned følgende resultat:
Kin Lindberg fik L0
Torben Nielsen fik
Thonas Back Hansen
7 stemmer var ugyld

tenmer,
stemmer,
35 stemmer.

8s
to7
fik
ige

og genvalgt/valgt til bestyrelsen var herefter:
Kin Lindberg og Torben Niel-sen.

c. Valq af bestvrelsessuppleant:

Suppleant Kai Jensen afgik efter tur og ønskede ikke
genvalg.
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Jin Pedersen foreslog for bestyretsen: Marianne
Pedersen som rnulig suppleant. Denne har i festudval-
get gjort et godt stykke arbejde for foreningen
allerede.

Peter HaIlberg anbefalede Marianne Pedersen som
nulig suppleant. Marianne Pedersen er uddannet
laborant med arbejde på laborantskolen som instruk-
tør, og igennem de sidste 4 år som sikkerhedsrepræ-
sentant. Nu læser hun biokeni på Københavns Univer-
sitet.

Derudover blev Thomas
som suppleant.

Back Hansen bragt i forslag

Svend Dam anbefalede Marianne pedersen.

Thonas Back Hansen tilkendegav herefter ikke at
ønske opstilling til suppleantposten.

Da således på dette tidspunkt alene Marianne peder-
sen var opstillet som mulig suppteant, blev denne af
generalforsamlingen valgt med akkl_arnation.

5. valg af administrator:

Àdvokat ole Fischer foresloges genvalgt og brev genvargt
med akklamation.

6. VaIg af revisor:
Statsaut.revisor H. J. OxenbøI1
blev genvalgt med akklarnation.

foresloges genvalgt, og

7. Bestvrelseshonorar for l-991_
styrelsen) ,

( foresì.oges uændret af be-

Blev taget ti1
akklarnation.

efterretning af generalforsamlingen med

8. eventuelt:

Under dette punkt havde føIgende ordet:
connie Keller henstirlede til beboerne i Ànneberghus omikke at lukke eventuerre katte ud i gården. r gåiaen er
letop opstillet. ny sandkasse og denne er tir bõrnene oglkke beregnet til kattetoilet.
Niers zabel opfordrede interesserede beboere tir at rneldesig til aktivt arbejde i et erler flere af de nedsatteudvalg i foreningen. opfordringen gjaldt også carl Balt-zersen. zabel efterlyste bl.a. udvargsdeltagere tir detnedsatte tv-udval-g, dette udvarg arbejder ned stilringta-
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gen til hvilke tv-progranmer der bør bestå mulighed
at nedtage via foreningens antenne. Zabel efterlyste
deltager i tv-udvalget fra bestyrelsen for generel
telse af komrnunikationen udvalg/besbyrelse irnellem.

for
også
let-

Zabel oplyste, ât på den ordinære generalforsarnlingen i
L99o fik tv-udvalget mandat til at undersøge frerntidige
udvidelsesrnuligheder af tv-anIæggêiu, og derfor forstod
ZabeL ikke bestyrelsesbeslutningen i december L990 om at
rrneddrosle udvalgettt .

Hertil svarede Steen Vitoft for bestyrelsen, at et pro-
blern for bestyrelsen har det været senest, ât antenneud-
valget indhentede tilbud for foreningen, uden at be-
styrelsen forud var orienteret derorn. Kun to underhånds-
bud kan indhentes på sanme tilbudsgrundlag, så derfor
ønsker bestyrelsen at undgå, ât udvalg selv indhenter
til-bud i foreningens navn. Det er rigtigt, ât på be-
styrelsesmøde blev vedtaget, ât afvente stillingtagen
tiI nye investeringer i atenneanlægget tiI Københavner
Kanalen og Dansk TV-3. SåveI den Danske Telestyrelse som
et par andre distributører af satellitkanaler oplyste be-
styrelsen om forestående onflytning af kanal-er mellem
sendestationer, derfor foreslogrrde sagkyndigettat af-
vente stillingtagen ad kanaler. Senest er Dansk TV-3 nu
flyttet over t.il LB såIedes at bestyrelsen nu har taget
skridt til at få installeret Dansk TV-3, installationen
vil ske inden for en måneds tid.
I øvrigt gav ViÈoft Zabel ret i, at i alle udvalg i
foreningen bør være deltagel-se af et bestyrelsesmedlern.

Niels Zabel orienterede derudover yderligere med hensyn
til- de problemer, tv-udvalget p.t. arbejder med. Specielt
med hensyn tit bestyrelsens rejste kritik af antenneud-
valgets indhentning af til-bud hos Al1iance, fremhævede
Niels Zabel, ât denne konkret ved henvendel-se til Allian-
ce oplyste at repræsentere tv-udvalget og ikke fore-
ningen. Den opståede konpetancedrøftel-se meLlem bestyrel-
se og udvalg fandt Zabel alene havde årsag i for dår1ig
kommunikation bestyrelse og udvalg løbende imellem.

Steen Vitoft oplyste, ât bestyreJ-sen vil indkalde til
møde med tv-udvalget i nær fremtid.

Carl Baltzersen oplyste at stille sig til rådighed for
varmeudvalget.

Da herefter ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten
for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for
fuldført i henhold til dagsordenen, og hævet.

REF.: JRIOF.


