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REFERAT

af ordinær gieneralforsamling i endersboligforeningen A.s.T.

Den 03.04 .]-990 afholdtes ordinær
i Rødkilde Skoles sportshal.

generalforsamli-ng i A.S.T

r art 1"44 af boligforeningens 4Lz andelshavere var mødt er-ler repræsenteret ved futdmagt.

Foreningens formand Jirn pedersen bød velkommen
med nærmere begrundelse rygeforbud.

Sgn dirigent valgtes foreningens administrator,
Fischer, der konstaterede generalforsamlingen
varslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik indledningsvis dagsordenen
forsamlingen.

og erklærede

advokat Ole
lovlig ind-

for general-

Til stemmeudvalg valgtes: O
lan Sawicki.

Simonsen, Erik Rolfstrup og A1-

Generalforsamlingen blev herefter gennemført såredes:

l-. Formandens beretning.

d r_m Pedersen fremhævede de
ordinære generalforsamling
nemføre, nemlig opsætning
antenneanlæg og afIåsning
dørtelefoner.

større projekter, som det på denj- L989 blev ved.taget at gen-
af parabolantenne, udskiftning af
af hoveddøre samt installation af

Det nye antenneanlæg og instal-reringen af dørtelefoner er
udført af samme firma. Dette gav god koordinering af instal-
l-ationsarbejderne, og A.s.T. opnåede en økonomisr rabat der-ved på kr. 36.600,00. En yderlÍgere besparelse blev opnået
ved, at indstilringen af de enkelte TV-apparater uagit atentreprisen, besparelse derved ca. kr. 44.000,00. Den samle-
de projektsum udgør godt kr. I.250.000,00.

A.s.T. har derfor nu opnået yderligere 3 TV-kanaler samt mu-
lighed for endnu fl-ere. Ved valg mellem mulige ekstra TV-ka-
naler skal mange forhold tages i betragtning, og bestyrelsen
anbefaler derforr oil et TV-udvalg nedsættes, sammensat af
interesserede andershavere, som det senere under generalfor-
samlingen foreslåes af Niets Zabel.

AfIåsning af hoveddøre blev endvidere taget ud af entrepri-
sen, idet bestyrelsen valgte et bedre nøglesystem, som er
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sværere at kopiere, nemlig 6-stiftede nøg1er.

Enhver mangfoldiggørelse af færresnøgler skal ske via
A.s.T. ts ejendomskontor, som sarntidig registrerer antal afnøgler i omløb.

Ved aflåsning af hoveddørene og instarrationen af dørtelefo-
nerne, ëE det nu gjort vansketigere for uvedkommende at bry-
de ind i lejlighederne. Lad os derfor håbe, ât antalret áf
indbrud daler frernover.

Pas godt på nøglerne, hver ejendom har eg
og opgangen ved ejendomskontoret (Sandbygå
nes af aIle hoveddørsnøgIer.

en nøgle.
rdvej 2a)

Portene
kan åb-

Den iflg. lov pligtrnæssige brandsikring af A.s.T.rs ejendom-
me blev opstartet urtimo i-989 t og brandsikringsarbejdet ernetop ved at være færdiggjort, klar ti1 afr-everingsiorret-
ning. Samlet projektsun kr. 665.000,00.

På den ekstraordinære generalforsamring den 3o.ol-. j-990 brevdet som bekendt besruttet, at udskiftã foreningens vinduertil nye termovinduer. Licitation blev afholdt deñ 02.04.1990
hos adninístrator. som det var bestyrelsen fornemmelse,
viste det sig at være en god ide at udbyãe opgaven i licitaltion.

Tilbud blev afgivet af 8 firmaer. Det dyreste var excI. momsca. kr. 6,2 rnio.,og detbilIigsteca.4,4 mio.raltsåen
forskel stor godt kr. 1rB mio. excl. moms.

Nu forberedes forhandlinq på grundlag af tilbudsgivníngen omarbejdets endelige udførerse. uas:<ittningeñ forventesopstartet ca. 01-. 06. L990 og forventes afsluttet ca. 01. j_ j_.
L990.

Dgt er afgørende, ât aIle foreningens beboere er opmærksommepå den information, der blivei formídlet ineddeit omkringvinduesudskiftningen. Hvis nogen er i tvivl rn.h.t. at kunnevære hjenrne, når håndværkerne efter en pran indfinder sig ide enkelte lejligheder for udskiftning af vinduer, så afÍe-ver for en sikkerheds skyld nøgre på foreningskontoret. Detvi1 være relativt dyrt, såfremt- der senere skar stilresstillads op for udskiftning i en enkelt lejlighed.
Bestyrelsen har.pranlagt afholdt,energir-generalforsamling
den 07.05.Lgso i A.s.T. pa den generaliorsãmling skal tageãstilling t.il tilstutning tir fjernvarme og i sãmme forbÍn-delse indlæggelse af fælles varmtvandsforsyñing.

Energiudvalget planIægger udsendelse af et særnumner af
BASTA, hvori de vigtigste af sagens forskerlige aspekter vi1blive behandlet.

Jim Pedersen bemærkede, at naboforeningen sorbjerg på'gene-
ralforsarnling den 26.03.L990 med stort ftertal-veatog ãåvettilslutning til fjernvarme som indlæggerse af fælres
varmtvandsforsyning.
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udover de nævnte større forbedringsarbejder består de løben-
de vedligeholdelsesopgaver fortsat af uãskiftning af gennem-
tærede faldstammer, og herudover diverse murerarbejder en
række steder, bl.a. de nederste teglsten på taget, hvor un-
derstrygning ikke tidligere er udført på d.e yderste
teglsten.

Et borebilleangreb er
Angrebet er ikke aktivt
nØdvendig. Opbevarin
vore tørrelofter holde

å konsteret i træet på lofterne.
omfang, der gør akut behandling
mØbler, byggematerialer m.v. på

å fugten og giver derved ideelte

ogs
iet
gaf
rp

levevilkår for borebiller.
For senere at undgå problemer vedrørende forsikringsdækning
ad tagkonstruktionen som fø1ge af manglend.e vedligeholdelse,
er A.s.T. nØdsaget ti1 i nær fremtid at overveje en behand-
linglsprøjtning mod borebiller.
A/8. sorbjerg gennemførte i L9B9 en sådan sprøjtníng mod bo-rebiIler.

FØr borebillesprøjtning kan gennemføres skal ske furdstændig
oprydning på lofterne. Bestyrelsen har derfor sat gårdmanden
i gang med allerede nu at tømme tørrelofterne. - også de en-kel-te purterrum briver det nødvendigt at rydde foi unødven-
díge effekter.

En sprøjtebehandling nod borebirler vil koste merlem ca. kr.
300-500.000,00, hvílket be1øb nok skulIe kunne rummes indenfor vedligeholdelsesbudgettet over 2-3 år.
r slutningen af l-989 besluttede bestyrelsen i samråd med ad-rninistrator at skifte pengeinstitut. Begrundelse herfor var
ønsket om bedre betjening og bedre forrentning af A.s.T. rslikvide midler. A.s.T. har nu som bankforbindelse: Den
Danske Bank A/5, Brønshøj afdeling, på Brønshøj Torv.

Bestyrelsen viI søge endnu bedre økonomistyring af forenin-gens midler i samråd med den nye ejendonsinspextør og admi-
nistrator, nemlig specieLt vedràrende pranlægning af forbed-
rings- og vedligeholdelsesopgaver.

NØgleområderne for Lggorernes bestyrelsesarbejde i A.s.T.,ril ifIg. Jim pedersen være: pranlágning, tilbudsindhent-
ning, valg og kontror af håndværkere og aisses fakturaer.
Et andet mål for bestyrelsen er at skabe tæt kontakt tír
foreningens beboere giennem fortsat øget. og relevant informa-
tiónsstrøm til ders via BASTA og genñem'opslag af løbesedler
i opgangene. Løbesedler brugãs tir korte meddelelser, nårder er for lang tid t,il næste udgivelse af BASTA. Bestyrel-
sen forventer at beboerne læser såve1 BASTA som opslag.

BASTA er et vigtigt aktiv for A.s.T., et værktøj for åþendebat, fæI1es påvirkning af A.s.T.'s udvikring, for beboer-
demokrati og medbestemmelse. Jim pedersen opfordrede derfor
beboerne til i højere grad at benytte BASTA for beboerind-
ræ9.



4-
Jin Pedersen oplyste, ât BASTA udvider redaktionen nu med 2personer, nemlig Torben Nielsen og Kjeld Svendsen,

Efter nyvalget på den ekstraordinære generalforsamling i no-
vember 1-989 stod bestyrelsen over for opgaven m.h.t. on pour
Eiby skulle fastansættes som Ínspektør erler i stedet anden
inspektør ansættes. Efter grundig overvejelse og drøftel-se
fandt bestyrelsen, at et fremtidigt sarnarbejde ikke kunne
etableres tillidsfurdt med poul Eiby, og dennes ansættel-se
ophørte pr. 22.rL. l-989. Bestyrelsen havde nu mulighed for at
tilpasse stillingsbeskrivelsen ved ansætterse af ñy ejendom-
sinspektør, således at denne nye inspektør også srütte rdel-
tage Í markentr, og ikke kun have 'rpapírarbejdert.
På stillingsannoncen den l-4.0i-.rgg0 ansøgte 34 om stirrin-ger, 6 blev Índkaldt til samtale, og blandt de sidste brevPoul Rasmussen valgt og ansat som ny ejendomsinspektør iA.s-T. pr. 0l-.04.i-990. Pour Rasmussen var tilstede under ge-
neralforsamlingen, og Jim pedersen præsenterede ham for for-
saml j-ngen.

som omtart i BASTA har varmemester Henning Jensen opsagt sinstilling pr. o1.o5.i-990. Bestyrelsen ñar antagel Henning
Jensen alene til trappevasken i foreningen fra oj-.os.Lggolpå grundlag af konkurrencedygtigt tilbud ira Henning Jensen.

Bestyrelsen forbereder nu ansætterse af ny varmemester.

Aktivitetsniveauet har således været højt det seneste årstid i A.s.T. Mange ekstraordinære opgaver er røst af besty-relsen. Det meste af året uden hjæ1p fra en ejendom-sinspektør, således også den daglige kõntãtt mea håndværker-
ne.

Jim Pedersen fremhævede, at peter Hallberg forud.en sit nor-male bestyrelsesarbejde med stor ekstraordinær indsats hartaget foreningens kontorvagter og så1edes med sin kontakttiI håndværkerne i 4 mdr. fungeret som A.s.T.rs ejendornsin-spektør f rem til 0t-. 04 . l-990. Den resterende bestyrelse harderfor besluttet at give peter Halrberg en passendã erkendt-lighed. (Generalforsamling gav akklanation hertil) .

også A.s.T. ts gårdmand Torben Jensen tknokler afstedrr til
gravn og glæde for foreningen og alle beboerne. Torben Jensener et særdeles godt aktiv for A.s.T., og bestyrersen harpåskønnet hans arbejdsindsats med en ekstraõrdinæL 1ønforhø-j erse pr. ol-. o1-. 1-990 (akklanation fra generalforsarnlíngen) .

For bestyrelsen rettede Jim pedersen også særlig tak ti1A.s.T.rs festudvalg for godt arbejde for fælresskabet, ogendelig gav Jim pedersen bestyrersens samlede tak tir alre]der yder en indsats for boligforeningen.

Afslutningsvís fremhævede Jim pedersen, ât det nu var ca. S*9t: siden, ât den siddende bestyrelsen blev valqt på enekstraordinær generalforsamling. Den siddende bestyrelsä harværet igennem en periode med store udfordringer ¡ og ogsåden kommende periode byder fortsat på udfordringer af-mañges1ags. Ji¡r Pedersen understregede betydningen ai, at bestf-
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rel-sen efter disse 5 mdrs. índkøringsperiode har tfundet
hinanden på mange områderrr og den samrede bestyrelse er klar
til at fortsætte og tage fat på de fremtidige opgaver. De 4
bestyrelsesmedlemmer, der senere under generarforsamlingen
er på valg så Jim Pedersen gerne alle genvalgt, således at
den siddende bestyrelse får en chance for at arbejde vid.ere
rned de opgaver, der allerede er sat i gang.

Til formandens beretning havde følgende ordet:

Ler-r Christensen bemærkede vedrørende de udførte murerar-
bejder på de yderste nederste teglsten, ât disse arbejder
var nødvendige, efter at taget tidligere i øvrigt er renove-
ret/understrøget og renset.

Leif Nicolaisen erklærede sig enig rned formanden í, at BASTA
er et ganske fort.ræffeligt blad. Godt er det også, ât Torben
har fået mere i Iøn, og endelig anbefalede Leif Nicolaisen,
at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg efter kun at
have siddet i bestyrelsen ca. b mdr., skal have lov ti1
fortsat at vise hvad de duer til, trså kan vi artid smide dem
ud igentr.

Leif Nicoraisen omtalte at flere ældre andel-shavere har
nævnt over for ham, at de fører sig udsat for rtstereoter-
rortr. Der spilles for højt på visse stereoanlægt Burde der
udfærdiges et stereoreglernent? Leif Nicoraisen bad bestyrel-
sen oplyse, hvorvidt bestyrelsen har rnodtaget klager over
unødig nusikstøj?

Leif Nicolaisen anførte endvidere, at han ved at l-æse i
BASTA har bemærket ved ventelisteregistreringen, êt i det
øjeblik andelshaverne dør, så btÍver deres nørn/børnebørn og
evt. ordebørn strøget af lísten! Hvornår er det besluttet på
en generalforsamling eller i best,yrelsen?

Adninistrator bemærkede vedrørende musikstøjproblemet, at
ÇÏa admlñIstrator er indirnellem fremsendt paÉüa tir enkelte
beboere n.h.t. at overholde god skik og orden i boligen. Det
er ikke nØdvendigt med et stereoreglement, for Íf1g. lovgiv-
ning og lejekontrakter må ingen beboere i ejendornmãne på no-get tidspunkt spilIe musik e1ler lave anden støj så højt, at
det er til gene for de omkringboende. Det der af og ti1 er
dgt juridiske problem ornkring støjen er, hvornår støjen er
til. gene. De gange, hvor adninistrator har påtalt for meget
støj over for enkelte beboere, har det haft den ønskedevirkning: - De beboere, der føIer sig generet af for høj
støj, rnå kontakte bestyrel-sen/ejendomsinspektøren på forel
ningskontoret, som så vil føtge sagen op, om nødvenãigt via
administrator.

{im Pedersen kunne tíI Leif Nicolaisens spørgsrnår onkring
ventelîsterne bekræfte, ât når den relationl 

"" venteristel
opskrevet har til foreningen, falder bort, så stryges den
opskrevne fra ventelisten. Denne regel har været praktiseret
gennem mange år i A.s.T. På ventel-isterne er opskrevet ca.
l-50 ansøgere. Mange andelshavere kommer på rrlynvisi¡tt iA.S.T. og opskriver med det samme 6-g søskende, børn og
børnebørn. Bestyrelsen vit i rimeligt omfang beqrænse
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ansøgningerne i relatíon til sandsynligheden for at opnå ettilbud som opskrevet på listen. Br.á. kunne Jim pedersãn Ík-k9 erindre, hvornår søskenderisten sidst er tirbudt en lej-lighed, det er flere år siden, og derfor er tirgangen t-itdenne liste stoppet nu. Flere år siden er det, ât listenrrfor fremmederr blev stoppet.

rf1g. A.s.T.rs vedtægter fastsætter bestyrelsen sel-vregÌerne for hvorledes venteristerne føres, men bestyrelsenviI selvfølgerig lytte til generalforsamlingen såfreml denne
ønsker ændret listeføring.
L,eif Nicol-aÍsen anført
at klage direkte ti1 om
og ej heller meget for
toret, således at det i
gave selv at påtale st
relsens svar m.h.t. om

e, at mange beboere ikke er meget for
kringboende over for meget støj il.v.,
at bringe en klage til foreningskon-
hovedsagen bør være bestyrelsens op-

øjgener. Nicolaisen efterlyste besty-
bestyrelsen har haft ttstØjsagertt.

Adminístrator svarede til det sidstnævnte, at de sager, âd-mÏñîstrator rrar gennemført acl støjklager selvfølletig erstartet hos bestyrelsen. rngen behøver at være angst foi atklage over støj fra omkringboende. Den påta1e dei sker tilstøjvorder indeholder ikke navn på erler nærmere angivelseâf, hvem der har klaget over støjen.

svend Dan bad opryst, hvorfor udgift, til trappevask og vin-auespuasnfng frá -r-988 til J.gBg er steget iärativt megiet,
hvad er årsagen dertil?
Birger Riis oplyste, ât specielt n.h.
espolering har bestyrelsen indhentet
og mindre firmaer, heríblandt senest
ligere varmemester Henning Jensen.
for trappevask og vinduespolering e
alene på l- års tid, således at den f
i. regnskabsåret tíI vask og polering
gift. Henning Jensen udføier kun tra
ikke vinduespoleringen.

t. trappevask og vindu-
flere tilbud fra større
fra foreningens nu tíd-
Den Iøbende markedspris
r steget relativt rneget
aktiske afholdte udgift
har været nødvendig ud-
ppevasken for A.S.T. og

hertil, ât afleveringsforretning for
r er planlagt afholdt umiddelbart ef-
A/5.

Baltzersen bad oplyst, hvornår dørtelefonanlægget fremstårrigtigt udført?

Steen Vitoft oplyste
dørtelefoner og antenne
ter påske med Alliance

Da herefter ikke fl-ere ønskede ordet til formandsberetningen
erkrærede dirigenten beretningen for godkendt rned akkramai.i-
on fra forsamlingen.

2. Resultatopgørelse med balance.

Statsaut. revisor H.,I. Oxenbø1t- gennerngik herefter resultat-opgørelsen for 0l-.01--31- .L2.L989 med balance pr. 3L .]-2.LgBg
samt udkast til likvidit.etsbudget for L990.

Bruttoindtægten udgør kr. s.L67.gg7,oo og efter fradrag afalle årets udgifter, heruncier hensat skat for l-9g9, udvlser
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resultatopgørelsen overskud stort kr. l-Bs. 266, oo. - r l-989
er t,il reparatÍon og vedrigeholdelse afholdt ca. kr.
l-.380.000,00. På A.s.T.rs samlede prioritetsgæld er afdraget
i l-989 i art kr. 249.444too, såJ-edes at den samrede prioii-
tetsgæld pr. 3L.12.l-989 nom. andrager kr. 3.98 4.il2 tOO.

Balancen pr. 31'.L2.1-989 udgør kr. 1-1-.824.003,00, ned bogført
egenkapital i alt kr. 6.355.774too. r egenkapitalen er iore-
ningens ejendomme rnedtaget alene for kr .g-.Bgz.94g,00. pr.
31-.1-2.l-989 har A.S.T. nu 4i_2 andelshavere.

oxenbølI gennemgik herefter udkast tir rikvidÍtetsbudget ud-
visende budgetterede indbetalinger (incI. foreslået teje-
forhØjeIse pr. 01-.07.i-990) med i alt (excl. vinduer) fr.
5.41-L.000,00, og udgifter (incr. prioritetsyderser men excl.
vinduesudskiftning) i art kr. 3.672.000,00, således at ti1
rest budgetteres med: Brandsikring kr. 63o.0oo,oo og øvrigereparationer og vedligehorderse kr. r,4 mio., såÍedes atlikviditetsbudgettet udviser kasseunderskud kr. 291-. o0o, oo.
Nævnte underskud planlægges financieret via den regnskabs-
førte trgrundfondrr.

Da ingen herefter ønskede ordet t.iI revisors gennemgang
erklærede dirigenten resurtatopgørerse med balancè for goa-
kendt af generalforsamli-ngen med akklamation

3. Forslaq:

A. Fra bestyrelsen:

a Om forhøjelse stor 5å pr. m2 gældende boligafgift og
5Z forhøjelse af samtlige tÍI boIígafgift registrere-
de tiIIæg (excI. varmebidrag), aIt med virkning fra
oL. 07. l-990.

Peter Hallberq motiverede forslaget meget, kort forbestyrelsen: Forhøjelsen skal alene dække almindeligprisstigning som føIge af inflationen. Den gen:
nemførte brandsikríng og installation af antennã og
dørtelefoner bevirker ingen boligafgiftsforhøjelse i
sig selv. Hallberg anbefalede generalforsamlingen at
vedtage forslaget.
Deneke-Mortensen anbefalede
af boligafgíften formuleres
for i procenter, for lettere
Dirigenten oplyste hertit, ät formuleringen i pro-
centforhøje1se skyldes lang tids tradition herfor iA.S.T. samt administrationsmæssig forenkling.
Da herudover ingen ønskede ordet ti1 forslaget, og
ingen på forespørgseÌ derom fra dirigenten tiÍfendel
gav at overveje at sternme nej t,il forslaget, blev
forslaget eenstemmigt vedtaget af generalforsamlingen
med akklamation.

Fra hundeudvalget: Om tilladelse for enhver i A.S.T.
til at hol-de hund efter de af bestyrelsen fastsatte

at forslag om forhøjelse
i kroner og øre i stedet
forståe1se.

b
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regler.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen var ved-
hæftet særskilt bilag vedrørende forslaget med også
udkast til regler om hundehold.

For bestyrelsen tilkendeg av PeLl-e Nigard at bestyrel-
sen holder si
Bestyrelsen vi1
lingsbeslutning

mod et ne
relsen v
hunde i A

blive respekteret og fulgt op af bestyrelsen, hvori-

g neutral vedrørende hundespørgsrnåIet.
være loya1 over for en generalforsam-
derom, således at et ja ti1 hunde vil

j til hunde på generalforsarnlingen af besty-
iI blive opfattet som et konsekvent nej til
.S.T., undtaget dog førerhunde o.s.v.

Connie HoLde henviste tiI hundeudval gets opIæg i
BASTA vedrørende forslaget. Forslaget om hundehold er
et meget følelsesrnæssigt spørgsmåI, og Connie Ho1de
kunne forestille sig, at de fleste mødende på gene-
ralforsamlingen allerede hjenmefra havde taget stil-
ling tiI, at stemme ja etler nej, således at diskus-
sionen omkring ja eller nej til hunde på generalfor-
samlingen formentlig kunne blive kort.
Connie Holde fremhævede, både fordele og ulemper ved.
at holde hund. Connie Ho1de ville ikke anbefale hver-
ken ja eller nej på generalforsamlingen. Såfremt
forslaget skulle blive vedtaget bad Ho1de enhver an-
delshaver tænke sig godt om, inden en hund anskaffes.
En hund skal både passes, have rnad og luftes, det er
et stort dagligt ansvar at hoLde hund, også at over-
holde relevante hundehold-regler.

Erik Nielsen advarede oñr at hvis på generalforsam-
Ilñgen 5îE-iger ja tit hund så er äe a,gZ resterend.e
nød til at tage de gener, d.er føIger ved at
onkringboende har hund. Ligesom det øjensynligt er
svært for beboerne af og til at overholde god skik og
orden vedrørende musikstøj, fandt Erik Nielsen risi-
koen tílstede for, at reglerne om hundehold af og ti1
i givet fald ville blive overt,rådt. Erik Nielseñ fo-
reslog derfor de tilstedeværende at stemme nej til
forslaget.

Connie Ho1de anførte , ât selv en simpel nrajoritet er
et flertal, 09 det må andelshaverne i givet fald
respektere, som opnået på demokratisk vis. Det fore-
liggende udkast fra hundeud.valget er netop detaljeret
udformet for i videst muligt omfang at danne grundlag
for at hundehold i A.S.T. itXe genãrelt kan bÍive tiÍ
gene for ejendommens beboere.

Leif Nicol-aisen anbefalede at stemme ja t,il forsla-
9et, og gav Connie Holde ret i, at det kræver nøje
forudgående ontanke og forberedelse at anskaffe sig
hund. Nicolaisen fremhævede, at en ja-sternme t.ii
forslaget ikke er ensbetydende med, at man så også
selv anskaffer hund, €f, ja-stemme kan også udtrykke
at man ikke har noget imod at andre har hund. wicóIa-
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isen fandt hundereglementet godt lavet. f foreningen
bor mange dejlige børn, som også ville have godt af
at vokse op sammen med nogle dyr.

Connie Holde fremhævede , ât de punkter omkring hunde-
hol-d, hundeudvalget har anført i debatoplægget i
BASTA ikke er for at afskrække, men snarere for at
foranledige at hundeproblematikken overvejes på en
realistisk måde. Oplægget skal ikke læses såIedes, ât
de der ikke vil have hund skal stemme nej til forsla-
get !

Karin Stavnsholt fremhævede de problemer der bliver
føIgen âf, at ikke alle, der i givet fald anskaffer
hund, overholder de gældende regler for hundehold. Er
først hundene tilladt generelt t og overholder en hun-
deejer ikke reglerne for hundehold, så opstår splid
beboerne imellem.

Da herefter ikke flere ønskede ordet til forslaget,
gennemføres skriftligt afstenning med følgende resul-
tat:

95 nej-stemmer
39 ja-stemmer
B blanke stemmer

altså tilkendegav dirigenten forslaget som fa1deL.

B. Fra foreningens medlemmer:

a Om gade- og kælderdørsbel-ysning m.v.

Fra lfiIIy Adolfsson forelå skriftligt forslag om:
1-. Udvendig gadedørsbelysning med nummerangivelse, 2.
fast belysning af kæIderdør lige inden for hoveddøren
(det mørke rrhulrt), 3. Udskiftning af gamle, forskel-
lige og forældede typer til nye ensartede, tidssva-
rende lyskontakter i vore opgange.

Fra bestyrelsen tilkendegav Kím Lindberg at vedrøren-
de gadedørs-og kælderbelysning har A.S.T. p.t. ikke
råd tíI denne belysning. IfIg. af Kim Lindberg
Índhentede prisoverslag på gadedørs-og kælderbelys-
ning vil installationen beløbe sig til omkring kr.
430.000,00, og såfremt belysning kun opsættes foran
kældernedgangsdørene, da kr. l,3O-20O.0O0rOO, hvortil
kommer udgift for energiforbrug ti1 lys.
IÍiLly Adolfsson svarede hertil-, ât hans forslag kunne
gennemføres successivt over en lang periode, en op-
gang ad gangen.

Niels Zabe1 fandt det svært at forholde sig til
forslaget, og anbefalede bestyreLsen at arbejde vide-
re med det og fremkomme med konkret forslag på en
følgende generalforsamling.

Lassen fandt forslaget for dyrt at udføre.
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Med indforståelse fra forslagsstilleren omformulere-
de dirigenten forslaget ti I spørgsmål of,, hvorvidt
bestyrelsen skal arbejde specielt videre med at un-
dersøge nærmere hvilke installationer inden for
forslaget der kan gennemføres for hvilken anslået ud-gift?

Generalforsamlingen tilkendegav ved. håndsoprækning,
at bede bestyrelsen arbejde videre med forslaget med
henblik på eñ detaljeret præsentation af det,tã på en
senere generalforsamling.

Det i dagsordenen indeholdte forslag om medlemsskab
af Andelsboligforeningernes FælIesrepræsentation var
forud for generalforsamlingen trukket tilbage af
forslagsstil 1er.

Forslag om at et antenneudvalg nedsættes.

Fra Niels Zabel og Stefan Krause Hansen forelå
forslag om nedsættelse af et antenneudvalg for arbej-
de med mulighederne for og forhandling af prisen for
nedtagning ai flere satellit-kana1er.
N¿eIs ZabeL argumenterede kort for det nævnte forslag
og- anÏøïte- heiunder, ât med mu1íghederne for nedtagl
ning af flere satellitstationer skulle íkke føIge Ie-jeforhøjelse derfor el1er på anden rnåde påvírkning af
foreningens økonomi, men nedtagningen burde kunne
hvile i sig selv på grundlag af de TV-indskud, der
indbetales ved hvert andetsejerskifte.
For bestyrelsen erklærede p_g¡lg_Uiggr<! at bestyrelsen
kan stØtte forslaget, såtremE aet-E¡<at forståeã så1e-
des, at på grundlag af forslaget nedsættes et anten-
neudvalg, der skal arbejde videre med og føIge udvik-
lingen på lv-Xanalområdet, således at dèr alène træk-
kes flere nye kanaler ned, e1ler sættes flere nye an-
tenner op inden for nogle rirnelige be1øbsrammer som
også bestyrelsen kan tiltræde.
Dirigenten anførte, ât Iæse forslaget såIedes, at der
deri kun ligger forslag om nedsættelse af et antenne-
udvalg med mandat til at arbejde rned problemet,.

fngen ønskede derudover ordet til forslaget.
Forslaget bl-ev af dirigenten sat ti1 afstemning,
vedtaget med håndsoprækning rned stor. majoritet.
Forslag om, at alene de der tager afgiftspligtige
naler på fV-apparatet, opkræves Copy-Dan-afqift.

og

ka-

Fra Niels Jensen forelå forslag om, at Copy-Dan-af-
gift opkræves ikke pr. n2-bruttoetagããrea1 men
pr.husstand afhængig af hvorvidt husstanden fthar TVn.

Niels Jensen ønskede ikke at uddybe sit forslag.

d
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NieLs Zabe1 erklærede at støtte Niels Jensens argu-
mentation for, at Copy-Dan-afgiften ikke son hidtil
skal opkræves pr. m2 men pr. husstand. De der kun har
radio skal ikke tvangsindlægges til at betale for TV.

Leif NícoLaisen kunne støtte forslaget.
Administrator forklarede omkring Copy-Dan-afgiften,
ãE---5õnÇfareningen som ej er af ioreniñgens ej énaommå
hæfter for betaling af Copy-Dan-afgiften. Som andre
forbrugsafgifter påhvilende selve ejendomrnen opkræves
også hidtil copy-Dan-afgiften i A.S.T. beregnet pr.
m2-etageareal. De igangværende retssager, som Nie1s
Zabel også i BASTA har henvist til vedrørende proble-
matikken ornkring Copy-Dan-afgiften drej er sJ_g om,
hvorvidt ejendommenes ejere kan vid.ereopkræve Copy-
Dan-afgiften hos ejendommenes lejere. Men andelsha-
verne i A.S.T. er ikke lejere, tværtirnod ejere af
ejendommene i A.s.T. Det er boligforeningen der har
Copy-Dan-udgiften som fordeles blandt foreningens
ejere, nemlig andelshaverne. At Copy-Dan-afgiften be-
regnes over for A.S.T. efter antal tilslutningsstïI
er ikke det samme som, at afgiften skal opkræves pr.
stik og ikke fordelt pr. rn2. Såfrent Copy-Oan-afgif-
ten skal fordeles pr. antal lejligheder kunne også
overvejes at fordele renovationsafgift og vandafgift
på antal lejligheder alt efter husstandenè størreÍse,
nemlig efter det faktiske forbrug t og en sådan poli-
tik har igennem årene ikke været fulgt i a.S.f.
Endvidere må det ikke glemmes, at vedrørende de æIdre
beboere i A.S.T. kan beboerne opnå boligsikring/bo-
ligydelse-hjælp fra det offenttige p.g.a. hele Uófig-
afgiften incl. Copy-Dan-afgift, såfremt copy-Dan-ai-
giften ikke står speeificeret som særskilt beløb på
boligafgiftsopkrævning. Bliver Copy-Dan-afgiften spã-
cificeret anført på opkrævning yder det offentlige
ingen hjælp hertil. Administrator iremhævede endelig,
at administrators bemærkninger vedrørende Copy-Dan-
afgiften alene tjente ti1 forklaring omkring det ju-
ridiske i problemet omkríng opkrævning af Copy-Dãn-
afgiften og ikke hvilken politik boligforeningen skal
føIge vedrørende opkrævningen.

Nie1s ZabeL pointerede, at når Copy-Dan-afgiften
opkræves pr. usstand af Copy-Dan, bør den også beta-
Ies pr. hver husstand den vedrører.

Àdministrator replicerede hertil, ât Copy-Dan-afgif-
Een-ïIã-opErævãs pr.husstand men alene Ëeregnes-pr.
husstand, og opkræves som eet samlet beløb over for
boligforeningen af Copy-Dan. Afgiften påhviler direk-
te ejendommen.

Deneke-Mortensen spurgte: Hvad med os der Íkke har
ffi - ik[e kan bruge den nye antenne til
radioen?

Svend .Dam erklærede at støtte Niels Jensens forsl ag.
rreDet kan ikke være rigtigt, ât de der har en stØ
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lejlÍghed end andre alene derfor betaler mere i Copy-
Dan-afgift.

Dirigenten tilke ndegav
tes til afstemning n
fordeling af Copy-Dan-
rnåde - dette er jo en
Inidlertid foreslog d
taget nedsættelse af
omkring antal- kanaler

, ât forslaget godt kunne sæt-
u på generalforsamlingen rn.h.t.
afgiften på den ene eller anden
intern afgørelse i foreningen.

irigenten, at da netop var ved-
et antenneudvalg tíI at arbejde
m.v., så kunne forslaqet måske

fandt denne omformulering rirnelig og op-
andelshavere, der har interesse derfor,

antenneudvalget, ved at henvende sig til
derom for grundig gennemarbejdning af
n.

g-
år

omformuleres således at generalforsamlingen pålægger
antenneudvalget at færdigarbejde problematikken
omkring den indbyrdes fordeling mellem boligforenin-
giens beboere af alt vedrørende, hvad det koster at se
fj ernsyn?

NieIs ZabeL
fordrede de
at gå med i
bestyrelsen
problernatikke

Niels .Tensen var indforstået med nævnte omformule-
r]-ng.

Da ingen på forespørgsel fra dirigenten havde j-ndven-
ding imod dirigentens forslag til omformulering, og
da ingen tilkendegav på forespørgse1 derom at overvelje at stemme imod forslaget sorn omformuleret, erklæ-
rede dirigenten med tilslutning fra generalforsanlin-
gen forslaget som vedtaget i nævnte omformulerede
stand.

Spørgsnålet om den indbyrdes fordeling blandt boli
foreningens beboere af Copy-Dan-afgiften rned.indg
herefter i antenneudvalgsarbejdet.

På bestyrelsens vegne opfordrede peter HaLLberg her-
efter ligesom Niels Zabel de i nteresserede beboere
ti1 at gå rned i udvalgsarbejdet,.

4. Valq til bestyrelsen:

Connie Holde, Peter Ha1lberg, Steen Vitoft og pelle Nigard
afgik alle efter tur, og modtog a1le gerne genvalg.

Da ingen andre blev bragt i forslag, erkrærede dirigenten
med stor akkramation fra gãneralforsañiingen ae nævnte 4 al-
le som gienvalgt.

5. Val- af revisor:
Statsaut. revisor H.J.OxenbøI1 blev genvalgt med akklarnation
som foreslået,

6. Bestyrelseshonorar for 1990 (foreslåes uændret ):
Med stor akklamation blev vedtaget uæhdret bestyrerseshono-
rar for l-990.
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7. Eventuelt:

Birger Riis omtalte , ât det bliver dyrere og dyrere at bo i
A.S.T., også fordi den løbende vedlÍgehotdelse er dyrere og
dyrere. Ejendommene trænger løbende til vedligeholdelse, og-
så f.s.v.a. forhold, som beboerne selv kan gøre noget for at
vedligeholde. Birger Riis oplyste, at bestyrelsen har tænkt
sig i løbet af kort tid at lave ttarbejds-weekendrsrr, og op-
fordrede beboerne t,i1 at bakke op deromkring og nelde sig
for at udføre et stykke praktisk arbejde.

Niels ZabeL erklærede at bakke op omkring Jim Pedersens sto-
re tak til bestyrelsen. Ikke blot Peter Hallberg har brugt
megen tid. Også Connie Holde har brugt utrolig meget tid i
hundeudvalget og i bestyrelsen t og Steen Vitoft og Pelle Ni-
gard i energiudvalget, sidstnævnte også som referent af man-
ge møder. Niels Zabe1 var glad for det skete genvalg af de 4
bestyrel sesmedlemmer .

Nie1s Zabel erindrede om, ât energigeneralforsamlingen af-
holdes 07.05.1-990 t og bad alle boligforeningens beboere nær-
mere tænke på, hvad det er der skal vedtages den dato for
højnelse af ejendommenes boligstandard.

Fru Secher Madsen bakkede op omkring, at beboerne i videre
omfang bør gøre noget praktisk arbejde for fællesskabet. Men
mange beboere I'gider ikke engang gå ud og feje for egen
dørrr, så det vil kun være godtr oil bestyrelsen søger at ak-
tivere beboerne ad det nævnte, male ens egen dør, gøre have-
arbejde, gøre rent under egen måtte m.v.

Pelle Nigard oplyste, ât et energi-BASfA planlægges udsendt
i god tid før energi-generalforsamlingen. Nigard opfordrede
beboerne ti1 gerne snarest at komme med eventuelle spørgsmåI
ad fjernvarmen/det, fæI1es varme vand ti1 BASÎA-redaktionen
elIer energiudvalget, således at spørgsmåIene om muligt kan
nåes behandlet i energi-BASTA, såIedes at grundlaget bliver
det bedst nulige for en grundig debat, på generalforsamlin-
gen.

NieLs Zabel oplyste at han i forbindelse med den forestående
udskiftnffi af vinduer med termovinduer har forespurgt
bestyrelsen vedrørende, om stuelejlÍghederne i stedet for
udskiftning med vindue for egen regnj-ng ad merudgift, kan op-
nå udskiftning med døre ud til gårdsiden. I givet fald kãn
stuelejlighederne med direkte udgang ti1 gården skabe et an-
det og mere spændende míIjø.
qim Pedersen oplyste at bestyrelsen ser positivt på fo-
rêspørgslen fra Zabel orn direkte udgang frã stuelejiighrea
til gård. Først rnå imidlertid afklares, hvorvidt byg-
ningsmyndigheden vil give godkendetse dertil. Og en betin-
gelse for bestyrelsens godkendelse vil det være, ât den en-
kelte andelshaver selv betaler den difference, som nåtte væ-
re irnellem det termovindue der ellers skulle isættes og de
omkstninger der er ved at tave dør i stedet rned trappe tiIgården. De andelshavere, der måtte være interesserede i
dørløsningen som nævnt bad Jim pedersen hurtigst muligt hen-
vende sig tiI bestyrelsen derom.
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Deneke-Mort,ensen bad oplyst, hvad beboerne skal betale for
termovinduerne?

,Jim Pederseen svarede
retning afholdLes lic
forestår et større forh
det billigste og beds
alle de særpriser, der

hertil, ât som nævnt i formandens be-
itation så sent som 02.04.1-990, og nu
andlingsarbejde med at fínde frem til
t mulige tilbud under hensyntagen til
står anført i tilbuddet fra de enkel-

te tilbudsgivere. FØrst når endelig entrepriseaftale er
indgået med en entreprenør og Iånevilkårene kend.es for fi-
nanciering af udgiften ved udskiftning, kan den endelÍge bo-
ligafgíftsforhøjelse/pris udregnes. Ej heller har det endnu
været muligt for bestyrelsen at skabe overblik over, om og
hvad A.S.T. kan tilbyde i refusion til de andelshavere, d.er
i forvejen har termoruder isat.
Da herefter ikke frere ønskede ordet tílkendegav d.irigenten,
at dagsordenspunkterne for generalforsamringen alle var fær-
dígbehandlet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generarfor-
samlingen.

Ref: JRIOF


