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REFERAT

af ordinær generalforsam ling i AIB_ A.S.T.

År 1998,
A.S.T. i

den L4. april afholdtes ordinær general_forsamling i A/B
aulaen på eeltahøj Sko1e.

I alt 94 af boligforeni-ngens andelshavere var mødt el1er repræsente-
ret ved fuldmagt (Zl fuldmagter).

Foreningens formand peter Hallberg bød velkommen

På forsl-ag fra besLyrelsen, blev administraLor, advokaE ole Fischer,
valgt som dirigent.

Dirigenten konstatered.e generalforsamlingen lovligL indkaldt og be-
slutningsdygtig

som stemmeudva]-g b]ev valgt: Johnny pedersen og Thomas Buh]

Følgende dagsordenspunkter på indkal-delsen til generalforsamlingen
af 25/3 1998 bl-ev behandlet således:

1 Formandens beretning.
Peter Hallberg aflagde følgende beretning:
"Årsberetning, april L999
Perioden fra sidste generalforsamling til
holdsvis rolig. Den har ikke væreL præget
som de sidste par år, hvor ví som bekend.t
ordinære general forsaml inger .

i dag har væreL for-
af store omvæl-tningier
har haft, fl-ere eksLra-

Li . o 6 . 9 I / 9 rs o or / oF /b]rlv



2

Vi har i år l-agt mange kræfter i vurdering og salg af lejlighe-
der, på udvalgsarbejde, på genopretningen af AST samt naturlig-
vis på økonomien.

.Teg vi1 i årsberet.níngen samfe et udsnit af året.s begivenheder i
f øì-gende overskrif ter:

Aktivíteter
RenoverÍng
Økonomi
- og til sidst:
Fremtiden.

Aktiviteter
Festudvalget markerede í 1,997 AST's 30 års jubilæum med en rig-
tig dejlig sommerfest, som jeg håber, bliver en årlig tiJ-bage-
vendende begivenhed. Det er en god lejlighed til at l-ære sin na-
bo at kende og møde andre andelshavere.

Haveinteresserede beboere har gjorL vore gårde grØrrÍLe og sLadig
bedre at opholde sig i. Result.atet er Lydeligt - gårdene bruges
mere og mere, og flere og flere får dør direkte ud tir gården.
Hvor det tidligere kunne være svært at finde købere til stuelej -
ì-igheder, har efterspørgslen efLer lejligheder i stueplan atdrig
været større.

Et cykel- og knallerLparkeringsudvalg er ved at blive dannet.
udvalget skal- komme med et oplæg Lil cykelparkering i forbindel_-
se med fortovsrenoveringen samt komme med forslag t.i1 parkering
af cykler og EU-knallerter ud.enfor og inde i gårdene. EvL. inte-
resserede beboere kan henvende sig Lil rben weidemann, der er
best.yrelsens repræsentant i udvalget.

Fra beboere på TorbenfeldLvej har vi mod.taget en opfordring til
at. etablere eL fæl]-esvaskerj- i AST. Der er store etablering'som-
kostninger forbundet hermed" afhængig af beliggenhed., indretning
og antal maskiner. Det er endvidere ikke klarlagt., hvor mange
andelshavere der reel-t er interesserede i selv at benyt.t.e et.
evt. fæl1-esvaskeri. Det har Lidligere væreL diskutereL på en ge-
neral-forsamling, og en eventuel- beslutning om et.ablering af fæl--
lesvaskeri, mener 1eg bør tages på en generalforsamring. peter
Krogh hører gferne fra beboere, der er interesserede i et forbe-
redende udvaÌgsarbej de .

senere i aften skal vi tage stilling til eL forslag fra willy
Adolfsson, der på lignende vis foresr-år, at. vi nedsætt.er et ud
valg af j-nteresserede beboere vedr. Beboer-TV.

Vi har i år vurderet og solgt 45 lejligheder. Heri blandt én
sammenlægning, da to små lejligheder er blevet sammenlagt. r be-
t.ragtni-ng af de store bekymringer vi havde, d.engang vi skurl_e
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stemme om till-adelse til sammenlægninger, er vi overrasked"e
over, hvor lidt det egentlíg benyttes. Det er kun anden gang vi
sammenl-ægger.

r bestyrelsen har vi haft l-7 ordinære bestyrelsesmøder, samt
f lere møder inLernt. i bestyrelsen el-l-er med andre andel_shavere.
vi har iværksat året.s renoveringer samt foreLaget ffere inspek-
tionsrunder på ejend.ommen.

r oktober fik vi Kabe]-TV. Nok den mest iøjnefaldende instaf]a-
tion i- år. vi har kun hørt positivt. om de mange muligheder, der
nu er for at l'se TV. De fleste beboere valgte da også den store
pakke. Prisen for den store pakke bl-ev en del d"yrere end vi hav-
de fået stillet. i udsigt. Det,te skyldes, at Folketingets partier
bestemte, at der skulle stemmes om programmerne. Afstemningsre-
sul-talet skul-l-e fø1ges af signaludbyderne - uanset prisen. TV3
og DK4 benyLtede sig af lejligheden til at blive betalingskana-
ler- vi har fået oplyst fra Tele Danmark, at BO? af vor stigning
skyldes de to kanalers overgang til- betalings-TV.

Renovering
Fredag den 2. januar, var tre bestyrel-sesmedlemmer, jeg selv,
rben v'ieidemann og Pia Lindberg, taget ind på Københavns Rådhus
for at søge tilskud til- renovering. Jeg havde tag,et et par timer
fri fra arbejde, rben og pia, havd.e taget en fridag. vi skul-1e
være der kl. 8.00 men var der ca. halv otte, da vi tænkte, at
der nok var flere, der havde fået samme idé. Det var der. Atte-
rede da vi kom, stod der en lang - l-ang kø; den første i køen
havde angivelig:t. ventet siden nyLårsnat.

r to en hal-v time stod vi - reL op og ned - uden hverken vådt
efl-er tØTt og vent.ede sammen med adskillige andre hundred.e be-
styrelsesmedlemmer i samme situation før det. omsid"er bl_ev vores
tur. Troede vi - vi fik neml-ig kun udl-everet skemaerne. Da de så
var udfyl-dt. sLod vi i en anden kø i to t.imer for at afl_evere dem
igen.

som det sikkert er de f l-est.e bekendt. , var det hel-e f orgæves.
ventet.iden, irritationen og alre vore forbandefser over et udue-
1igt. boligministerium. DeL hel-e endte jo med, at en smart EDB-
fyr sørgede for aL alle pengene gik ti1 Ärhus. Alt vi fik var en
langi næse og ømme Læer.

Genopretning'en af AST skrider fremad. vi er færdige med tagene i
denne omgang. vi er også helL og aldel-es færdige med .fN Tot.alen-
Lreprise. Det var dem, der stod for tagrenoveringen.

Anderledes posit,ivt har udskif tning af så]bænke forløbet. Alt
forl-øber nemlíg tilfredsstil-1ende. Torbenfel-dthus har fåeL nye
sålbænke og udskiftningen i sandbygård går som planlagt. om at-t
går vel bl-iver Sandbygård færdig inden efteråret..
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Det var pâ lnøje tid, at vi fik starLet på renovering af sålbænke
og brystninger. I Anneberghus, på hjørne: af Sandbygårdvej og
Annebergvej, er murværket meget medtaget. Hvis man kigger lige
op af muren, vil man kunne se, at muren har forskubbet. sig ud
af- ToLal-L set har brystningerne dog ikke været i så dårlig
stand som f ørst ant.aget.

ví nåede desværre ikke særlig rangt med vinduesmalingen. Dette
skyldtes, at Københavns Kommune var lang tid om at godkende sål_-
bænken, således at også maling af vind.uer blev forsinket. Men vi
fik da malet de fl-este vinduer i stueetagen i sandbygård og Tor-
benfeldthus, og vi fik mafet porle og hoveddøre-

På grund af mangel på håndværkere,
mer heller ikke kunnet gennemføres

har udskiftning af fal-dstam-
som planlagt.

vi har renoveret fortovet, sandbygårdvej 2L-35. Asfalten er for-
nyeL og der er kommet ekstra stærke fliser omkring porten, hvor
containeren st.år. vi må forvenLe, at resten af forLovene rund.t.
om AST i l-øbet af de næst.e år skal renoveres til-svarende.

Alt.anerne
stof på i
udseende.

er blevet, renovereL med nye gelændere og der er kommet
en mat grØn farve, der passer godt ind i ejendommenes

Endelig har vi fået renset de sidste udfuftningskanaler j- sand-
bygård. Fremover vil- de Iøbende bliver renset efter en turnus-
ordning.

Økonomi
Regnskabet L997 er blevet rigtigt pænt. rkke mindst på bekost-
ning af den sene igangsætning af sålbænke og vi-nduer, men også
fordi vi har fåeL det resterende reservefondsbidrag udbetalt og
omJ-agt vore dyreste 1ån.

Naturligvis kan jeg ikke beklage, at vi har fået et godt resu]-
Lat - tværtimod, men jeg kan beklage, at d.et ikke har væreL mu-
ligt at kunne igangsætte genopreLningen i det omfang, vi havde
forventet og stillet generalforsamlingen i udsigt.

r august måned brev Anneberghus årsomvurderet. DeLte betØd at
andelsværdien for hele AST sLeg med 140,72 kr.fm2 vi må forven-
t€, at der kan ske en lignende årsomvurdering af sandbygård og
Torbenfel-dthus i nær fremLid.

Den økonomiske status på genopretningen er gengivet i skemaet.
Det fremgår heraf , hvad vi oprindel-igt forvent,ede den ville be-
Iøbe sig tiI. Hvad vi indtil årsskifteL reelt har anvendL samt
hvad vi på nuværende tidspunkt. forvent.er at skul-le anvend.e:
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Driftsbudget pr.
Bygningsgruppe

Budget
1992

Udfør't
1992 -

97

Planlagt
1 998

Restbud-
get

1999 -
2007

lnstallationer 7.950 7.141 1.000 5.824
Tage og nedløb 3.1 50 6.037 180
Opgange og kæl-
dere

775 7.180

Etageadskill. iso-
lering

1.850 2.860

Facade,vinduer,dø
re

7.600 5.124 1.000 1.529

+maling vinduer 1.700 323 1.000 1.387
Olieforurening 5.050
Terræn / gårde 7.775 10.359 140
Ny belysning, sku-
re og gårdhaveind-
retning

0 2.130

Udgift før Tilskud
Tilskudsordning
Byfornyelse

30.800
0

36.164
-6.738

-579

3.320

-128

18.780
0

-1.644
Nettoudgift 30.800 28.847 3.192 17.136

Aktivitet kr(1.000
Renoveri / udskiftnin af sålbænke 1.264
Renoveri af kasser / gadesiden 265
Efterisolerin af portgenn 60n
Efterisolering af kælderdæk i z.aoo
Renovering af kældervægge 590

Maling af kældergange
Udskiftnin af

540
705

Renovering af trap ange 6.050
Mali af vinduer 1.387
Udskiftn i ng af toiletfaldstammer i s.i ig

i te.zeo
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Vi planlægger i 1998
Varmemålere
Fafdstammer

Rest. på Lagene
Så1bænke/brystninger
Fortovsrenoveríng .

Maling af vinduer

Det
ring

og endelig
(vedligehol-delse )

at anvende:
200.000
800.000 i alt 1.000.000 ti1 instal_l-atio-

ner
180

1.000
1-40

1.000

000
000
000
000

er kendte poster bortset. fra varmemål-ere og fortovsrenove-

Varmemål-ere skal- være i-nstalleret med udgangen af 1998 jvf . en
Folketingsbeslutning. Vi har endnu ikke lagt os fast. på, hviÌken
Lype vi skal væ19e. Der kommer hele tiden nye modeller på marke-
det.. De nyeste modeller er elektroniske, som kan fjernaflæses
uden at man skal ind i lejligheden.

Fort.ovsrenovering har - ligesom varmemål-ere - ikke tidligere væ-
ret indeholdt. i genopretningsplanen. Men vi må konsLatere, at
vore fort.ove nogle steder er i en værre forfat.ning med ujævnt
asfalt. og mang:e knækkede fliser. Det. kan - selv for normatt gå-
ende - være lidt af en prøve1se at komme frem. Vi forest.iller
os, at vi kan genopret.te en vejside om året, såfedes at. vi sam-
Lidigt får rettet op på græsp]ænerne og opstil-let en el-l-er anden
form for cykelparkeríng ved indgangspartierne.

FremtÍden
Genopretningen vi1 løbe nogle år endnu og der vil sikkerL også
komme uvenLede renoveringsopgaver i fremtiden.

DeL, vi mangler at renovere, er lyskasser mod gade, efterisole-
ring af portgennemgang og kælderdæk, udskiftning af kofdtvands-
forsyningen samt renovering af trappeopgange og kæ}dre.

Ejendomsinspektør Poul- Rasmussen skal til at gennemgå ejend.omme-
ne i henhold til driftsplanen. Det er vigt,igt, at den l_øbende
bliver opdatereL med den aktuelle stalus på de enkel_te bygnings-
dele. f år vil gennemgangen blive foret,aget i IøbeL af foråret
og sommeren. I denne període vil personalet få aflastning i
egenskab af en medhjælper, der skal gå ti1 hånde.

sidste år l-ovede vi, at det skulle blive mutigt for den enkelte
andelshaver at indfri 1ån til fjernvarme ogi vinduer, som vi i
dag beLaler hver for sig over boligafgiften. Administrator ol-e
Fischer har i samarbejde med revisor OxenbølJ_ udarbejdet eL op-
1æg Lil bestyrelsen om dette.

På baggrund af opÌægget, har vi beslutteL, aL vi som andel-shave-
re én gang om året skal- have murighed for at konlant.indfri vore
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lån.
delt

I 1øbeL af efteråret víf
Lil alle andelshavere.

de nærmere betingelser bl-ive rund-

2

Det er vor hensigt. at fort.sætt.e den nødvendige genopretnì-ng af
AST under hensyntagen ti-1 ejendommenes til-stand og foreningens
økonomi. Jeg håber, at generalforsamlingen også i år vil bakke
op omkring genopretningsplanen.

Til slut. vil bestyrelsen gierne takke alre de beboere, der i det
forl-øbne år har ydet en i-ndsaLs ti1 gavn for AST. .reg vil også
gerne takke o1e Fischer og oxenbø]l samt personal-et og bestyrel-
sen med håbet om, at vi kan fort,sætte det gode samarbejder,.

Formandens bereLning gav ikke anledning til spørgsmål, og diri-
genLen erkl-ærede derpå - med akkl-amation fra generalforsamlíngen
- beretningen som godkendt.

Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden LIL - gLlL2 LggT med ba-
lance pr. 31/ L2 L997 til godkendelse; forelæggelse af litr<viditetsbudget
for 1998 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbejder med an-
slået udgiftsramme.
statsaut. revisor Hans JØrgen oxenbø11- gennemgik resul-tatopgØ-
relsen med driftsoverskud stort kr. 604.204,00, efter udgifts-
førte vedllgehol-delses- og genopretningsarbejder for i a1L kr.
3-434.067,O0.

Beløbsposter i opgørelsen blev gennemgået,. Herunder fremhævet,
at foreningen i ]_997 fra Realkredit Danmark har mod"t.aget reser-
vefondsbidrag kr. 371,.679,00 tilbagebetalt í forbíndelse med
restafvikling af de ældste kredit.foreningslån i foreningens
ej endomme .

Boligforeningens samfede prioritetsgæld udgjorde pr. 3L/L2 aggj
kursværdi kr. 32 .187.809, OO.

rføLge note til regnskabet om beregning af indre værdi pr. 3!/r2
L997 af foreningens andelskapiLal fremgår:

Ved betaling af vi-nduer og fjernvarme m.v.
via boligafgiften, pr. *' kr
ved betaling af fjernvarme m.v. via bolig-
afgiften og konLanL beLal-t vind.uer pr. *' kr
ved betaling af vinduer via boligafgiften
og kont.ant beLalt fjernvarme m.v. pr. *' kr
ved konLant beLalt. både vinduer og fjern-
varme m.v. pr. *' kr

Oxenbøll gennemgik også det regnskabet vedhæfLede
budget. for 1998.

1.343, B1

1.513, 02

1.535,73

1.704,94
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På grundlag af j-ndregnet forslag fra bestyrelsen om forhøjetse
af boligafgift pr. 1/1 l-998 med 5 ?; udvíste budgettet kasseun-
derskud på kr. 1-.473.000,00 efter pJ-anlagte udgifter ti] vedli-
geholdelse og genopretning for i alt kr. 4.420.000,00 !

Den nærmere specifikation af bestyrelsens planlagte forbedrings
- og g"enopretningsarbejder på regnskabets side 15 blev fremhæ-
vet -

Regnskabsgennemgangen gav anledning ti1 følgende spørgsmål

lVilly Adolfsson havde spørgsmål angående udgiftsposterne: brand-
bidrag, elforbrug og renhol-delse. Samt. også spørgsmål angående
andelskroneværdj- og tilbagebetalingstid ad afviklingen af de
tidligere optagne real-kreditlån for finansiering af vinduesud-
skiftning og fjernvarmekonvertering.

Oxenbøll oplyste om brandbidrag, at det rigtig nok er bortfaldet
fra 1998. At i likvidiLetsbudget fortsat medtages brandbidrag
har baggrund i, at i l-998 restbeLales pr. sidste halvår a997 pà-
lignet brandbidrag. I 1998 er ejendomsskaLLepromil-l-en i Køben-
havns Kommune efter bort.fald af brandbidrag forhøjet fra 34 0/00
til 38 0/OO - med till-adelse dertil- fra folketinget.

Oxenbøll forklarede også, aL eludgiften fra àr til år i regnska-
bet ikke direkLe kan sammenlignes, da udgiften svingier en del-
som fø1ge af hverL år ændrede a/c opkrævninger på eludgift med
deraf følgende meget afvigende slutbetalinger pr. hvert følgende
reg'nskabsår.

Specielt vedrørende de fastsaLte månedlige tejet.il1æg for afvik-
J-ing af realkreditlån ad fjernvarme og vinduer, erindrede Oxen-
bø}l om, aL udregning af lejetillægget i sin t.id sket.e på bag-
girund af 20 års afvikling ti1 fast. rente, svarende til- lånebe-
t.ingelserne over for kreditforeningen. Lejetillæg blev dengang
fastlagt og løber uændret alt andet lige uanset konvert.ering e1-
ler ej af de Lil grund for udregningen J-iggende realkreditfån.

Ole Fischer oplysLe med hensyn til- andel-sværdi, at den af gene-
ral-forsamJ-ingen hvert år godkendte indre værdi af andelskapì-ta-
len i åreLs løb frem til næste ordinære generalforsaml-ing kan
ændres, såfremt offent.lig ejendomsvurdering af foreningens ejen-
domme pr. et givenL tidspunkt. forhøjes el-1er reduceres i væsent.-
ligt omfang, og: en sådan wurderingsændring skete i l-øbet af
L997. Derfor blev den índre værdi af andelskapitalen ændret i
løbet af 1-997. IfØIge gældende retspraksis har ændríng af an-
del-sværdien virkning fra det tidspunkt, "umiddel_bart efLer,' aL
boligforeningens bestyrelse/administraLor har kendskab Lil ny
ejendomsvurdering. Denne relspraksis føIger A. S.T.
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ole Fischer fastsl-og endelig, at. i deL omfangi det økonomisk kan
bet.ale sig for boligforeningen at konvertere indestående æfdre
kreditforeningslån til l-avere forrentning, bl-iver sådan konver-
tering foretaget, i overensstemmelse med tidligere generalfor-
samlingsvedtagelse derom.

Peter Hallberg kunne ud f ra egen erf aring bekræf te Adolf sson i, at
kælderryset alL for ofte står for 1ænge tændt. Årsag dertil er,
at trykknapperne for ofte bl-iver ødelagt. Haffberg opfordrede
Lil sLØrre opmærksomhed omkring, at når en tændstik sætt.es i
kontakten for at hofde lysel tændt, så husk at få hele tændstik-
ken ud igen, og undgå vold på konLakterne I

Hallberg oplyste også, at efter nu vi-a genopretningsplanen at ha-
ve renset udluftningskanalerne i alre foreningens 3 ejendomme,
så forest.år fremover a]ene l-øbende nødvendig vedrigehofdelse af
kanal-ernes funkLion.

Angående forening-ens prioritetsgæld oplyste oxenbøll på spørgsmål
derom, at rigti-g nok er i 1-99j afviklet f or kr. 15 . ?35 . 1t-2, 0o af
indestående prioritetsgæld i foreningens ejendomme, men en del-
af afviklingen er skeL ved indfrielse af ældre højt forrented.e
kreditforeningslån via samLidig optagelse af nyt lavere forren-
tet kreditforeningslån = konvertering, og restgæld på så1edes
nyoptaget real-kreditlån udgj orde ultimo 1-997 kr . t4 .23 0 . 03 2 , o0 .

Nettoafdraget er sål_edes kr. 15.735.IL2,00 minus kr.
L4.23O-032,00 eIler i alt. kr. l_.505.080,00.

oxenbøll forklarede nærmere om den specificerede beregning af
indre værdi af andel-skapitalen i note Lir regnskabeL pr. 3t/a2
1997 - ved som sket, at beregne den indre værdi- på grundlag af
den kont.ante offentlige ejend.omswurd.ering kan forvenLelig fasL-
hol-des en andel-sværdi ud.en al-t. for st.ore årlige udsving sammen-
lignet. med om alternativL blev anvendt en ifø1ge hvert år af
ejendomsmæg1er beregnet. handelsværdi for ejendommene. r øvrigt.
beregnes andelsværdien i overenssLemmel-se med gældende l_ovbe-
sLemmelse derom.

På spørgsmål- fra Adolf sson oplyste ole Fischer, at i det. omfang
borigforeningens andel-shavere efter tirbud derom senere i år
faktisk indfrier den beregned.e restgæld ad fjernvarme/vinduer
påhvilende den enkel-t,e lejlighed, vi1 indfrielsesbel_øb umiddel-
bart blive anvendL til nedbringelse af dertil_ svarende gætd over
for kreditforening'. Lejetillæg bortfalder efter indfrielse som
nævnt -

Da ingen herudover ønskede ordet., blev resu]t.atopgørelse og ba-
lance godkendt med akklamat.ion, herunder også noLen om beregning
af índre værdi af andelskapit,alen.
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Dereft.er bad dirigenten generalforsam]ingen meddel-e still-ingta-
gen til- den særlige tekstdel i likviditetsbudgetrer for 1,998,
hvor besLyrelsen oplyste planlagte forbedringer og genopret-
ningsarbejder på følgende hovedposter:

akut genopretning
f al-dstammer
fortov, Aggersvoldvej 2-6
Så1bænke
tagrenovering, rest
varmemålere
maling af vinduer
f orbedring/genopretning i

kr
kr
kr
kr
kr
kr

300.000,00
800.000, 00
140.000,00

1.000.000,00
180 . 000, 00
200.000, 00

3

alt anslået kr. 3.620.000,00

På spørgsmål- derom fra dirigenten fremkom ingen indvending imod
forbedring- og genopreLning som planlagL og nævnt.

Forslag fra bestyrelsen:
Pr. 1. juli 1998 forhøjes gældende boligafgift med 57o pr. m2 (excl. tillægf
For bestyrelsen motiverede Peter Hallberg dette forslag sål-ed.es
"Som jeg redegjorde for i beretningen, skal vi ikke sætte næsen
op efter flere tilskudskroner foreløbig. Der er kun ét sted at
hent.e midl-er til renovering for, og det er via opsparing over
boligafgifLen.

I de sidsLe par år har I ofLe hørt mig sige: .rAt vi skal fort-
sætte den nødvendige genopretning af AST." Det lyder efterhånden
som en godt brugt kliché, men er ikke desto mindre lige så rig-
tigL i dag, som det var deL., da vi startede renoveringerj.. Det. er
overordentlj-g vigLi-gL, at vi ufortrødent fortsætter med renove-
ringen - sel-v om vi måske aLl-ermest s)mes, at vi trænger t.íl en
pause.

Det vi arbejder på, er at genoprette AST - det vi1 sige føre
vedligeholdelsessLanden op til d.et niveau bygningerne havde,
de blev byggeL - og samtidig i den udstrækning det er muligt
forbedre enkelLe bygningsdele.

da
at

Det er vigt.igt, at vi bakker op omkring genopretningen

SLem derfor ,Ja til forslageLrr.

Efter denne motivering erkrærede flere andelshavere fra Laler-
stolen, at. en forhøjelse af boligafgiften på nuværende tidspunkt
burde undgåes, således at fra best.yrelsen burd.e præsteres mere
oplysning omkring arL og omfang af den føbende nød.vend.ige genop-
ret.ning/forbedringer, for derefLer generarforsamlingens stil-
J-ingtagen til mulig boligafgifLsforhøjelse.

Andre andelshavere anbefalede fra tal_erst.ol_en et
rel-sens f orslag.

17. 06 . eB / grsoot / oF /blllv
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Peter Hallberg orienterede supplerende omkring baggrunden for be-
styrelsesforslag: Ønske om løbende opsparing til genopretning
over de næste 5 - -7 å,r. Genopretningen er ikke mindst nødvendig
som følge af, at før í Liden blev løbende genopretning af ejen-
dommene forsømt med derfor i dag større nødvendig genopretnings-
udgifL Lil førge. Bestyrelsen arbejder med en 10 års prognose
for ejendommenes nødvendige vedligeholdelse med. også budgetover-
sigter derfor. På tidligere generalforsaml-ing har bestyrelsen
via overhead orienteret. nærmere derom. - r agg2 blev af ingeni-
ørfirma Erik K. JØrgensen a/s udarbejdet en egentlig cifstands-
rapport over boligforeningens ejendomme med deri indeholdL anbe-
faling fra rådgiver omkring nødvendi-ge renoveringsarbejder. rnd-
hold af tilstandsrapporten ajourføres l-øbende af bestyrelsen og
inspektør vj-a en såka1dt vedligeholdelsesmanual_.

Rækkeføl-gen af igangsatt.e genopretningsarbejder i et regnskabsår
bestemmes også af mulighed for at opnå gunst.ige entreprenørtil-
bud via l-icitation effer underhåndsbud.

Rikke lvestergaard oplyste selv at være ingeniør og ansat. i bygge-
branchen. Hun fandt ikke de enkelte renoveringsarbejder godt nok
forud planlagt og koordineret,. Måske skulle foreningerì sØgie an-
den byggerådgiver.

Peter Hallberg forklarede nærmere omkring direkt.e årsag tir at
f-eks. under igangværende renovering af sål_bænke og maling af
vinduer har været. opstillet stillads mere end en gang på samme
adresser. Alt i alt li-gger nærmere planlægning bag uden unødig
eksLraudgift. for foreningen.

Lisbethvan Deurs fandL d.en for ca. 5 år siden udførte
af hoveddøre ! opgangene mangelfuld.

renover]-ng

Arne Larsen fandt at. stillads ud for hans lejlighed var opstítlet
over alt for lang tid for renoveringi af såIbænk.

PeterHedegaard så frem Lil d.en dag, grenopret.ningen er færdigud-
førL -

Kaj Jensen, Flemming Maack og Birgitte Kjær udtrykt.e hver for sig
kritiske bemærkningier ad genopretning'en og finansieringen af
denne -

PeterHallberg udtrykLe sin g1æde over, at d.er for en gangs skyld
var andelshavere, der udLrykker interesse for gerìopret.ningen af
A.s.T. sådan har det ikke været i mange år. Bestyrelsen har de
sidste l-0 år redegjort for nødvend.ighed af og pranerne omkring
den nødvendige genopretning. TílstandsrapporLen af 1992 kan ræ-
ses på foreningens kont.or I

17. 06 . 9 I / g]-soor / oF /b]nv
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Såfremt generalforsamlingen ikke tiltræder boligafgiftsforhø1el-
se som foreslået, vi1Ie besLyrelsen være nødt til at revurdere
de planlagLe genopretningsarbejder for L998. Hallberg anbefalede
generalforsamlingen at sLemme ja tiI det rejste forslag.

Niels Zabel anbefalede en renoverings-pause

Bestyrelsesmedl-em Jan Ringberg anbefalede et ja til besLyrelsens
forslag.

Peter Krogh fra bestyrelsen erindrede om, at det gennemgåede li-
kvi-dit.etsbudgeL med budgetLeret kasseunderskud kr. 1-.473. 000, O0

inkl-uderer bestyrelsens forslag om 5 "< forhøjelse af boJ-igaf -
gift. Vedtages i-kke forhøjelse som nævnt, bliver budgettet. til-
svarende rj-ngere på bundlinien !

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resul-tat.:
51 nej -stemmer
43 ja-stemmer

Forslaget btev ikke vedtaget.

Forslag fra foreningens medlemmer:
a. Forslag fra Willy Adolfsson (To. 15, L.tv.l

Før forelæggelse på generalforsamlingen af forslagsstiller
selv ændreL til:
Generalforsamlingen bedes tilkendegíve, om der er interesse for at
etablere beboertv i A.S.T.
I givet fald pålægges bestyrelsen og et underudvalg på minimum 3
interesserede personer at arbejde videre med sagen, så der senest på
næste generalforsamling kan forelígge konkret Ínformation om øko-
nomi og fordele.

lViltyAdolfsson forklarede nærmere om sit forslag, og oplyste,
at p. L. vil deL 'rmindste system" koste ca. kr. 65 . 000, 00 at
etablere , syst,emet kan udbygges.

På vegne besLyrelsen til-kendegav Jan Ringberg, at bestyrel-
sen på forhånd er positivt, indstillet til forslaget, men en
mængde spørgsmål må nærmere belyses, forinden forsl-aget kan
forelægges generalforsamlingen til behandling og besluLning.
På forhånd ønsker bestyrelsen ikke at påtage sig arbejd,et
med at undersøge nærmere omkring forslaget. Bestyrelsen Øn-
sker også et beboerudval-g nedsat, såfremt generalforsamLin-
gen tilkendegiver positiv interesse.
Afstemning blev gennemført ved håndsoprækning med følgende
resultaL:
væsentligt flertaI imod forslageL, som derfor ikke bl-ev ved-
taget.

17. 06. 9 I / grsooL / oF /b:nv
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Valg af bestyrelse.
b. VaIg af bestyrelsesmedlemmer.

Carsten Pedersen, Pia Lindberg, Erik v\iodstrup og Iben Vrleide-
mann afgår efter tur og var villige til genvalg.

Peter Hallberg oplyste, at bestyrelsen har arbejdet hele året
uden udskiftning. Dette er meget posiLivt. Bestyrel-sen ar-
bejder godt og som et effektivt team. God arbejdsdeling. AI-
1e udfører en indsats. Hal-lberg anbefalede derfor general-
forsamlingen at bevare den nuværende besLyrelse via genvalg.

Ikke andre blev bragt i forslag ad valg

Med akklamation genvalgtes
Carsten Pedersen, Pia Lindberg, Erik Wodstrup og lben lVeidemann.
( For 2 å,r) .

c. Valg af suppleant.

Rikke Westergaard afgik

Følgende blev bragt i forslag og var villige til aL modtage
valg:

Flemming A1s (aC. 10, st.th. ) har boeL 13 år i A.S.T. og er
biblioteksbetj ent,
Vfilly Adolfsson (To. 15, 1.tv.) har boeL 10 år i A.S.T. og
har tiden til rådighed for bestyrelsesarbejde.

Peter Hallberg anbef alede general-forsamlingen at vælge Flem-
ming Als som suppleant.

WillyAdolfsson bad Peter Hallberg oplyse, hvorfor ikke også
Peter Hallberg anbefalede Adolfsson som suppleanL, - og mod-
tog svar derpå.

Skriftlig afstemning bJ-ev gennemførL med følgende resultat
Flemming' Als: 7l- st.emmer
Wi11y Adolfsson: 15 stemmer
4 blanke stemmer

Altså blev Flemming Als valgt som suppleant (for 2 är) .

Valg af administrator.
Advokat Ole Fischer bl-ev genvalgt med akklamaLion

Valg af revisor.
StaLsaut. revisor Hans JØrgen Oxenbøl1 bl-ev genvalgt med akkl_a-
mation.

6
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Bestyrelseshonorar for L997.
Efter forslag fra bestyrelsen blev honorar vedtaget uændret med
akklamation.

Þventuelt.
Christ.ian Melnov udtrykLe kritik af varmemester. (Efter general-
forsamlingen har Christi-an Melnov skriftligt beklaget sin kriLik
som grundløs).

Ikke fl-ere ønskede ordet

Herefter takkede dirigenten for god'ro og orden og erklærede gene-
ral-f orsamlingen f or hæveL.

Ref. JR/of
3/6 1ee8
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