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REFERÀT

af påbegyndt men ikke afsluttet ordinær generatforsarnling i
AndelsboligforenÍngen A. S. T.

Den 4. april L99l- påbegyndtes ordinær generalforsamling i
À.S.T. i aulaen på Bellahøj Skole.

IaIt L98 af boligforeningens 4L3 andelshavere var mødt eller
repræsenteret ved fuldmagt.

Foreningens formand Jirn Pedersen bød velkommen.

Sorn dirigent valgtes andelshaver: Torben Nie1sen, der kon-
staterede generalforsarnlingen IovIig indvarslet og beslut-
ningsdygtig.

Stemmeudvalg blev nedsat: Bo Simonsen, ÀIIan Sawichi og Ste-
en Andersen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsarnringen og
herunder brev op1æst de rettidigt modtagne forslag fra fore-
ningens medlemmer til behandling på generalforsamlingen.
Forslag var modtaget fra Infilly Adolfson, Nie1s Jensen, Bo
Wetterstein, Niels Zabel og Carl Baltzersen.

Følgende punkter blev herefter behandlet således:

l-. formandens beretninq.

¡im pedersen fremhævede indledningsvis de mange fore-
ningsaktiviteter i l-990, herunder to ekstraordinære general-
forsamlinger og gennemført: brandsikring, antenneanlåg,
dørtelefoner, nyt låsesystem samt ikke mindst den skete vin-duesudskiftning. - ralt et samret aktivitetsniveau incr. de
sædvanlige driftsudgifter, stort ca. l_3. miII. kroner.
For L990 var budgett,eret rned et forventet, kasseunderskud på
291-. tkr. som det lykkedes bestyrelsen at begrænse til kuñ66. tkr. Den opsparede grundfond på 5oo. tkr. står urørt.
Resul-tatopgørelsen for L990 udviser overskud på 56. tkr.
vinduesudskiftningen er ikke hert afsluttet, endnu, entre-prenøren er fortsat igang med mangelsafhjælpning. ca. 1_600
vindueselement,er er blevet udskiftet. sorn nãrrreá har fore-ningen opnået et godt vinduesprodukt for den afholdte ud-gift. Det afsluttende vinduesregnskab bliver udfærdiget, nårmangelsafhjætpningen er tilendebragt. - Et forerøbigi. vindu-
esregnskab 1å tir afhentning på generalforsamlingen for sær-rigt interesserede. Muligheden fór kontant betaríng af enforbedringsudgift blev for første gançt forsøgt med vinduer-
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ne. Resultatet blev en succes, i og med at hver 4. andelsha-
ver valgte kontantbetaling og såIedes blev kontant betalt
fra rnedle¡nmerne ca. 1-r7 rnill. kr.

Brandsikring lod bestyrelsen udføre uden professionel råd-
givning og styring. Da snedkermesteren ¡neldte arbejdet fær-
digt, fandt bestyrelsen arbejdet, mangelfuldt, og foreningens
arkitekt blev bedt om at bistå ¡ned kont,rol og aflevering.

Alle dørfyldninger, incl. de garnle fyldninger bliver nu gen-
nerngået og rnangler udbedret, og brandsikringen forventes
afsluttet først på sonmeren. også Binaus låsearbejde bliver
gennemgået, påny.

Jim Pedersen indskærpede, at l-åsemekanismer på porte og
gadedøre ikke må blokeres. À1le nå hjæ1pe med at sikre, at
uvedkommende ikke har nem adgang tiI ejendomrnene og Iejlig-
hederne.

Diverse beboerarbejder har været gennemførb rned godt
resultat, således eksempelvis maling af trappeopgange og
skralderurn samt havearbejde.

Foreningens inspektør har forestået oprydning af tørrelofter
ved hjæIp af unge mennesker. Dette for en udgift på ca. 35.
tkr. imod L50. tkr. tilbudt fra et rengøringsfirma.

Om året sker ca. 40 til 50 andelsejerskifter, og heraf anvi-
ses ca. hver   lejlighed via venteliste. bestyrelsen arbej-
der på at udgive et særnummer af Basta med inforrnation om
A.S.f. og de regler, man skal tage sig i agt for ved
køb/sal-g af lejlighed i foreningen.

Det store aktivitetsniveau har nødvendiggjort foreningens
anskaffelse af en telefax, og ny kopimaskine er anskaffet i
stedet for den hidtidige, som blev nedslidt,. En brugt compu-
tor er også anskaffet bl.a. for leverandørkartotek, regi-
strering af fakturaer, af vaskekældre og vaskenaskiner og
for tekétbehandling i bestyrelsens og iñspektørens arbejáe.

I L990 er udgivet 6 ordinære numre af Basta tillige med
særnumre om henholdsvis termovinduer og fjernvanne. Det
fortsat bestyrelsens opfattelse, at Basta er et vigtigt
tiv for foreninqen, for løbende information og gensidig
batering. Bestyrelsen opfordrer til endnu fl-ere debatind
fra beboerne i Basta.

Bestyrelsen har efter drøftelse heraf med revisor og admi-
nistrator til hensigt fre¡nover at indkalde til genèralfor-
samlinger og udsende foreniirgsregnskabet via Basta! Bernærk
derfor at indkaldelse til eneralforsamli fremover sker
gennem Ba

Siden L. januar er borebilleangrebet på ejendomrnene bekærn-
pet, med l-O års garanti på behandlingen.

Senest har foreningen anskaffet ny traktor, den gamle trak-
tor kunne det ikke betale sig at reparere, restrevetiden ta-
get i betragtning.'Prisen på traktolen var 183. tkr. og
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A.S.T. sparede mere end 75. tkr. i forhold til nypris, da
traktoren havde været anvendt til demonstration i ca. 20 ti-
mer. Ved afskrivning over kun bare 10 år er købesummen tjent
ind set i forhold til fortsat reparation og vedligeholdelse
af gamle maskiner.

Jirn Pedersen fremhævede at alle aktiviteterne i L990 var
foreningen ikke kommet igennern, uden at året 1990 også var
det år, hvor inspektør Poul Rasmussen blev ansat. Endvidere
er i stedet for varrnemester Henning Jensen ansat ny varme-
mester Peter Nie1sen. Med foreningens gode gårdmand Torben
Jensen er personalet nu et velfungerende tearn, og samarbej-
det. med bestyrelsen fungerer upåklageligt.

Som noget helt nyt er etableret rnulighed for at komme i kon-
takt med personale via OPSr eren når t,ingene brænder på!

Fjernvarmen er det næste store projekt, foreningen gen-
nernfører som vedtaget på generalforsamlingen i naj 1990.
Bestyrelsen gør nu klar til at udbyde fjernvarmeentreprisen
i licitation. Entreprisen omfatter som bekendt både tilslut-
ning til fjernvarme og etablering af varmt brugsvand i de
enkelte tejligheder. Projekteringen er overstået, og ud-
budsmateriaLet er under udarbejdelse.

Når fjernvarmen er installeret, finder bestyrelsen det na-
turligt at afskaffe gebyr for ekstra radiator, som et natur-
Iigt skridt i retning mod at skabe en ensartet standard i
foreningen. Hvis ekstra radiator er nødendig for rinelig op-
varmning af en lejlighed ud fra vurderingskriterier besty-
relsen fastsætter, viI ekstra radiator blive installeret
uden opkrævning af gebyr herfor.

Derpå omtalte ,fÍ¡r Pedersen de to forestående væsentlige
punkter på dagsordenen, nenlig fordeling af udgift til varmt
brugsvand og udjævning af lejen. Sidstnævnte forslag er ak-
tuelt i forbíndelse rned forberedelserne til etablering af
gulvafløb i Ànneberghus.

Bestyrelsen er p.t. gået aktivt ind i et udvalgsarbejde med
externe interessenter i WS-og arkitektbranchen vedrørende
f a I dstammer/gulva f I øb .

De to forslag har stor betydning for A.S.T. som andelsbolig-
forening, og de principper og den holdning, sorn den nuværen-
de bestyrelse arbejder under i bestræbelserne på at styrke
andelstanken: 411e, der betaler husleje i A.S.T. skal have
lige adgang tit foreningens fæ1les goder.

Endelig omt,alte ilin PederseD , ât bestyrelsen planlægger at
bede sagkyndig udarbejde et såkaldt, rfvedligeholdelsesmanualrl
for foreningens ejendornme. ved hjæIp af et sådant manual vi1
bestyrelsen langt bedre kunne p1anlægge reparationer og ved-
Iigeholdelse af ejendomnene, for i videst muligt ornfang fi-
nanciering over driften, nenlig vedligeholdeìse på de rigti-
ge tidspunkter, i rigtig rækkeføIge og på rigtig ¡nåde. Dette
vil røbende billiggøre totalvedligehordelsen også således at
den forventede udgift for manualet på ca. LOO. tkr. vil tje-
ne sig hjem mange gange på længere sigt forudsat bestyrelsen
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bruger nanualet fornuftigt.
Fæl-Iesskabet i a.S.T. ønsker bestyrelsen på fornuftig rnåde
at styrke. Ved at oparbejde en rrA.S.T.-kulturtr kan skabes
større medansvarsfølelse for foreningens aktiver og gro-
bund kan skabes for beboeraktiviteter til gavn for alle.
Fællesaktiviteter skal være et t,itbud til aIle beboerne -
ikke en tvang.

Til næste år har A.S.T. 25 års jubilæum. Det,te jubilæun
ønsker bestyrelsen bliver fejret med maner. På det, t,idspunkt
har A.S.T. fået afsluttet vinduesudskiftningen, opnået
fjernvarme og varmt brugsvand ligesom en løsnÍng på gulv-
afløb i Ànneberghus forventes at ligge klar. Forberedelserne
til jubilæet er i fuld gang, det bliver en festlig dag for
aIIe i alle aldre, uden at arrangementet giver huslejestig-
ning. Penge herfor þñtægges indsanlet vãa lotteri, ban-
kospil m.v. og med et rirneligt tilskud fra foreningen.

Formandens beretning gav følgende spørgsmåI:

Kaj ilensen savnede oplysning om tidsplanen for efteraf-
hjælpning af mangler ved vinduerne, Iigesom Kaj Jensen sav-
nede oplysning om forventet udgift for tilslutning til
fjernvarrnen m.v. og hvad er tilslutningsafgiften?
,Jim Pedersen opryste, ât rnangersafhjæJ-pningen af vinduerne

opstarter 8. april for nu aftalt færdiggørelse fra entrep-
renørens side til senest L4. naj i år. - Vedrørende fjern-
varmeprojektet kendes den sandsynlige udgift herfor endnu
ikke, da som nævnt i forrnandsberetningen udbudsmateriaret
endnu ikke er udsendt og tilbudspriser derfor endnu ikke op-
nået.

Pelle Nigard oplyste, ât netop fordi A.S.T. allerede i
l-989 tog kontakt til og forhandlede med belysningsvæsenet om
tilslutning til fjernvarmen, opnåedes aftale rned belys-
ningsvæsenet om, at À.S.T. slet ikke skal betale tiÌs1ut-
ningsafgi ft..

2. Resultatonc¡øreIse med balance.

statsaut. revisor H.J. oxenbøI1 gennerngik resultatopgørelsen
for 01-.01-. til 31.12.90 ned balance pr. sidstnævnte dato
samt udkast til likviditetsbudget for.i.99L.

Bruttoindtægten udgør kr. 5.488.551-,OO og efter fradrag af
alle årets. udgifter incl. hensat skat for L990, udviser re-
sultatopgørelsen overskud stort kr. 56.2L6,00.

Balancen pr. 3L.L2.90 udgør kr. 2i,.s42.L42,00 inod til sam-
menligning balanceresultat for t9g9 stort LL.B24.ooo,oo. Den
samlede prioritetsgæld udgjorde ultino 9o kr. LL.3s7.L5z,oo
incl. i L990 nyoptaget kreditforeningsrån for nomineLt kr.
7.67 6.000,00. r løbet af t-990 er på prioritetsgælden afdra-get ialt kr. 303. 362 , OO.



9

Xaj itensen erklærede at være nervøs for at give bestyrel-
sen en ilblancocheckrr. Kaj Jensen savnede oplysníng om pro-
jektudgift, for gulvafløb før stillingtagen, og erklærede at
støtte Adolfsons forslag

Carl Baltzersen mente, êt i det omfang faldst,ammer er
udskiftet de senere år, har udskiftningen været for dyr.
Findes ingen bÍIligere løsning?

llhomas Back-Eansen fandt det svært at forsvare, hvorfor
han i Anneberg-hus skal betale lavere husleje end for samme
boligkvm. i de t,o andre ejendorune. Men skal boligafgiften
via 72 forhøjelse udjævnes, nrå bestyrelsen forud rrgive
håndslagt' på at, gulvafløb et,ableres.

Pelle Nigard fra bestyrelsen svarede Back-Hansen, at detjo net,op er bestyrelsens tanke med bestyrelsens forslag atrrgive hinanden håndslagrr på gulvafløb.

Peter lfansen fandt det uheldigt, ât de andelshavere, der
på denne generarforsamling var repræsenteret ved furdrnagt
ikke forud for fuldrnagt-afgivelsen havde kendt Àdorfsons
ændringsforslag. - Det er ikke gulvafløb der koster penge,
men derimod eventueLt badeværeLse.

Peter Hansen anbefalede for frentidige generarforsamlin-
get, at de ændringsforslag der modtages i tide , bør sendes
ud til andelshaverne før generalforsanlingen, såfremt
forslagsstiller ønsker det.

Ji¡n Pedersen erindrede om, ât foreningen allerede bekoster
vedligehordelsen af de gulvafløb, der ei etableret i Anne-
berghus og anderskroneværdien er den sanme i arre tre ejen-
domme pr. kvm., således at sandbygård og Torbenfeldthus aI-lerede i nævnte henseende er soridariskè ned Ànneberghus.

På opfordring fra dirigenten afrundrede peter Hallberg de-batten med bl.a. at tilkendegive, êt det er bestyrelsens
sigte, ât A.s.T. ts tre ejendonne løbende forbedrés efter destandarder, der sættes af beboerne og af det sarnfund, vi al-Ie er en del af. Bestyrelsen ønsker at arbejde grundigt nedprobremerne således at økono¡nisk fornuftige- besiutninger
træffes og frem for alt således at rangtsigtede røsninger
vælges.

Etabrering af gutvafløb i Ànneberghus er ikke kun et stortpraktisk problem for beboerne der, men vil være et færles
økonornisk anligggnde for alre andershavere i A.s.T i givetfald. Stem ja til bestyrelsens forslag
Dirigenten bad herefter generalforsamlingen afgive sternmeenten på bestyrelsens forslag etler på adolfsoñs
ændringsforslag.

,tim Pedersen tilføjede under henvisning til peter
Hallbergs indlæg, ât såfre¡nt bestyrersen ikke fra generar-
forsamlingen måtte få ja tíl sit iorsrag, har bestfrersenikke lyst til at fortsåtte afløbs m.v.--projektet âa besty-relsen i forvejen har mange opgaver at bèskártige sig med
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for foreningen. -
Som følge af, på dette tidspunkt flere klageytringer fra
deltagerne til forretningsordenen erklærede dirigenten en
pause i generalforsamlingen.

Kort efter erklærede dirigenten generalforsamJ-ingen for
fortsat., og den igangsatte afsternning udskudt således at ef-
ter senest Jim Pedersens indlæg skulle også andre i salen
der måtte udtrykke ønske herom have rnulighed for at afgive
yderligere indlæg fra talerstolen.
lÍilly Aôolfson fandt det forkert,, ât Jin Pedersen trhavde

truet medrr senest at lade afløbs m.v. projektet, falde i
tilfæIde af nej til bestyrelsens forslag.
Nie1s Zabel opfordrede til at sætte bestyrelsens forslag

til afsternning før eventuel afstemning om ændríngsforslag.

Kaj ilensen udtalte, at'det ikke er et spørgsmål om besty-
relsen har lyst tiI at arbejde med det omhandlede projekt,
den skal arbejde videre med det.

A. Petersen erindrede om, at bestyrelsens forslag ikke er
nyt, det er allerede omhandlet i Basta.

Peter Hansen erindrede bestyrelsen om dens oprindelige
valggrundlag: ikke lukkethed men åbenhed. peter Hansen ville
gerne fra Jirn Pedersen vider oR denne ikke lader sig ge-
nopstille til formandsvalget, såfremt generalforsamlingen
måtte nedstemme bestyrelsens forslag.
Efter et par yderligere indlæg, bI.a. fra pel1e Nigard
vedrørende forretningsordenen/afstemningsproceduren tirken-
degav dirigenten en pause i generalforsamlingen.

Efter et kvarters tid genoptoges generarforsamlingen med op-
nået enighed dirigenten og generarforsamringen j.metlern om,
at den således fortsatte generarforsamling kunne fortsætte
incl. murig afsternning frem tiI som oprináelig pranlagt kl.
23.00. Den igangværende generarforsamling måtte så fortsætte
en senere dato efter behørig genindkardelse for færdigbe-
handling af dagsordenen.

Herefter havde følgende ordet:

Henrik tfenrilisen mente, ât i tirfærde af et nej fra gene-
rarforsanlingen til bestyrelsens forsrag, vi11e dette irre
være det sam¡ne som et nej til gulvafløb.

Arkitekt ta¡nnelboe erklærede, at specielt, A.S.T. rs besty-
relse har Hammerboe under sit arbejde for foreningen optevet
som en grundig og seriøst, arbejdende bestyrelse.
Jim Pedersen beklagede på dette t,idspunkt at have radetsigrrrive medrr af stemningen, Jim pedeisen var ked af at ha-ve udtrykt sig- forkert, og bad orn ,godt ord igenr. Bestyrer-

sen vir selvfølgelig blandt alle de igangværeñae aktivileter
fortsætte sit arbejde med faldstamme/gurvafløb-probtematik-
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ken også i tilfæ1de af et negativt afstemningsresultat- for
bestyrelsens forslag t og da afholde omkostning derfor over
dríften.

ilin Pedersen udtalte endvidere, at senest sarntidig med
indkalderse til ny fortsat generalforsamring vil bestyrersen
orientere om indholdet af ændringsforslag rettidigt modta-
get, i Basta, Iigesorn indkaldelser og regnskab fremover vil
blive udsendt i Basta.

Thonas Back-Ilansen mente, ät der ikke består uenighed om,
at til alle lejrigheder í foreningen skal være gulvafløb, og
alle er enige om, at der skal viderearbejdes rned et projekt
derfor.
Niels zabel anbefalede husrejeudnævning nu. Zabel roste

bestyrelsen for dens hidtidige arbejde.

Birger Riis tilkendegâv, at de beboere i Anneberghus, der
allerede nu har gulvafløb rrbor for billigttt, uanset om de
nuværende nævnte beboere selv har betalt afløbet.
Àdolfson fandt det forkert, at fokusere så meget på an-

delsværdien, er alre andershaverne da ved at skurre særge
deres andelslej lighed?

Kaj ,rensen gentog sin angst at give bestyrelsen et for
ubestemt mandat for videre arbejde med projektet. Bestyrel-
sen må fremlægge og love noget mere konkret.
Da ingen herefter ønskede at få ordet erklærede dirigentenat sætte forslagene a og aa tir afstemning og såredeã efter
samråd med administrator derom, ât
først skul-Ie afstemmes oft, hvorvidt bestyrelsens forsrag el-ler ændringsforslaget fra Adolfson skutlã tit endeligafstemning, og

dernæst skurre stemmes om det endelige forsrag iførge første
afstemning.

således blev først afsternt med hensyn til: ja eIIer nej t,ilændringsforslag.

Resultat heraf:

JA: 67 stemmer
NEJ: l-L3 stemmer

Anden afstemning blev derfor gennemfØrt med hensyn til:
ja el1er nej til bestyrelsens forslag.
JA: l-30 sternmer
NEJ: 50 stemmer.
BLANK STEMME: ]- stemme,

og dermed var bestyrelsens forsrag enderigt vedtaget.
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Med erklæring om, at bestyrelsen snarest foranlediger -
indkatdt t,iI ny fortsat ordinær generalforsamling, hævede
dirigenten generalforsarnlingen kl. 23. l_0.

valcrt re f.: JR.


