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REFERAT

ordinær i AIB A.S.T.

Ar 1996, den 11-. april afholdLes ordinær generalforsaml-ing i A/B A.S.T. i
aulaen på eellafrøj Skol-e.

I alt 1-32 af boligforeningens andelshavere var mødL ell-er repræsentereL
ved fuldmagt (SZ stk. fuldmagL).

af

Foreningens formand PeLer Hallberg bød velkommen og præsenLerede
ningsvis de tilstedeværende medlemmer af foreningens bestyreJ-se,
strator og dennes bogholder, revisor samt ejendomsinspektør.

indled-
admini-

På forslag fra best,yrelsen blev administraLor, advokat Ole Fischer, valgL
som dirigenE.

Dirigenten konstaterede gieneralforsamlingen lovlig indkaldt med dagsorden
i overensst,emmel-se med foreningens vedtægLer, og beslutningsdygtig.

Stemmeudvalg blev nedsat: A1lan Sawichi, .Tohnny Pedersen og Conni Kjel-
ler.

Følgende dagsordenspunkter blev behandLeL således

1. Formandensberetning.

Peter Hallberg aflagde følgende:
".å,Rs¡pRgrNrNc

. GåRDE

. BEBOERE

. PERSONALET

. BESTYRELSEN

. RENOVERING

. FREMTIÐEN

Olieforureningr
I 1995 blev ví endelig færdig med oprensning efter olieforureningen.
Vi fik godkendt. grundvandet og A.S.T. bliver íkke reg,istreret,
som et, affaldsdepoE. Oprensningen efEer olieforureningen kost.ede
A.S.T. godt 5 mio.kr.

A.S.T. har nu en ren samviEtighed og forhåbentlig rent. grund-
vand

2r. . os . 96 / 9J-5o00 / oF /bllv
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Her efterfølgende er det lÍdt bittert at tænke på, aL kort, tid efter
at vi fik olieforureningen, da fandt Københarms Kommune selv en
olieforurening på Annebergvej ud for vaskeriet. KK dækkede det bare
til igen og lod olieforurening være ol-ieforurening. De slog hårdt
ned på A.S.T., men gjorde ínteL sefv.

Gårde
I 1995 b1ev vi også færdige med gårdene - i hvert. fald under over-
fladen. Udgiften hertíl bel-øb sig t.iI godt 1-0 mio.kr. mens ud.g'iften
til belysning, skure og gårdindretning beløb sig til godL 2 mio.kr

Så vj-dt jeg kan huske, har gårdene ikke tidligere været benyttet så
flittígt af beboere - sLore som små - som i den forgangne sommer.
Det var dejrigt at se. Flere beboere i stuerejlighederne har fået
etableret udgang direkte tí1 gården. Dette har givet gårdene mere
aLmosfære og flot, ser deL jo ud med trapper, der passer Lil.

Færdig med beplantning og legepladsindreLning er vi nat.urligvis
ikke. Vi må forvente, at der jærmligt sker ændringer, a1t, efter de
idéer og forslag beboere kommer med. Tilsvarende må vi forvente, at
af sætE,e et årligt beløb Lil formål-et .

Beboere
Ví har i det forløbne år opleveL mange - endda rigLig mange - kla-
ger. Naboer der klager over hinanden. Klager om alt muligt. Nogle af
klagerne, har vi l-agt, særlig mærke til, f.eks. da en beboer pà 2-
sal hældte en balje vand ud i sin entré. Da beboeren he1t. nede i
stuen klagede over vand, der Iøb ned aE, væggen, mente beboeren på 2.
sa1, at deL måtte være foreningens problem, at hans entregulv íkke
var vandt,æt.

Men de freste klager drejer sig om nabost.øj - fortrinsvis høj musik.
Vi må derfor opfordre beboere til at vise hensyn til- naboerne. Tænk
på, at lejlighederne íkke er isol-erede og egentlig er ret lydt. Det
er OK at feste engang imellem. Men vis hensyn ti1 daglig.

Desværre har én andelshaver forsømt,
at bestyrelsen det sidste år næsten
fra de omkringboende. Da adskillige
har givet resultat, har bestyrelsen
beboerens lejemåI. Flytter beboeren
ligretten.

at vise hensyn i en sådan grad,
daglÍgt, har modtaget stØjklager
henstillinger t.il beboeren ikke
i samråd med Ole Fischer, opsagt
ikke frivilligt. går sagen i bo-

I 1995 har der væreL ca. 50 sa1g. Dette antal har været stabilt i
flere år. Vi kunne godt ønske, at det var mindre- Men vi må se i øj-
nene, at lejlighederne generelt, er for små i dag til at holde på fa-
milier med børn. Derfor er det også med sær1ig glæde, aL vi kan med.-
dele, aL vi i 1995 oplevede den førsLe sammenlægning af to lejlighe-
der i A.S.T.. på. Sandbygårdvej l-0 er de Lo stuelejligheder lagL sam-
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men t.il- én sLor på i aì-t l-00 m2. Den nye lejlighed er meget flot og
vel-indretLet.

Beboer-Udvalcr
Beboerudvalg er for alvor ved at gøre sig gældende i A.S.T.

De 3 haveudvalg har í 1-995 arbejdeL ihærdigt på at få hyggelige og
brugervenlige gårde med god beplantning. Der er også eLabLeret lege-
pladsudvalg i de 3 gårde; Legepladsudvalget sLår for indretning af
legepladser i gårdene. Ant,enneudvalget undersøger hvilke TV-kanaler,
vi skal have i A.S.T.. DeL er antenneudvalget, som har foranlediget,
at, vi har fået en ny forbedret parabol. FesLudvalget har været, på
banen i flere år. Festudvalget arrangerer Ju1elotteri, Tøndeslag-
ning, sommerfesLer m.v.

Det er bestyrelsens ønske, aE vi kan udvikle det fremtidige samar-
bejde med alle beboerudvalg.

Vi skal ikke glemme den nye beboerredakE,íon, der har st.artet Beboer-
bladet BASTÀ op igen. Vi forstår, at de forvent,er at udgive 4 BASTA
om året. Dem glæder vi os al1erede Lil-. Især ef Ler aL have læst, den
meget interessante artikel om fru Secher Madsen i sidste nummer. Fru
Secher Madsen afsluttede sin artikel i BASTA med et spørgsmål - el-
ler måske var det snarere en opfordring - tíl Poul- Rasmussen.

Personalet
Nu hvor vi er ved PouI, ví1 vi gerne rose ham for et godt samarbejde
i det forløbne år - bI.a. for hans store indsats i forbindelse med
r¡urdering og salg af lejligheder.

.Teg skal nævrre,
bolig udenfor -

at varmemester Peter Nielsen, er flytteL til en
men i nærheden af A.S.T. .

Vores gårdmand, Torben Jensen, er i sLedet for flytt.et ind i funktí-
onærboligen på Bellahøjvej. Det er mit indtryk, at Torben trives i
de nye omgivelser. Torben har t,aget initiativ til at stifte lege-
pladsudvalget i Sandbygård - ogi osse han har fået dør ud Eil gården.

Bestyrelsen vil gerne benyLte lejligheden til at takke Peter og
Torben for eE godt samarbejde. Især skal de have tak for en stor
indsats í forbindelse med snerydningen. Kong Vinter har i år frata-
get dem mange timers nattesØvn, hvor de har skovleL sne, så r¡i bebo-
ere kunne færdes sikkert fra første færd.

Bestyrelsen
Inden for besEyrelsens række er der som bekendt også sket, ændringer.
,Jim Pedersen, formand i gennem de sidste 6 år, valgte at gå i utide,
da familien krævede mere plads og de samtidigL fandt deres drømmehus
i Greve. På en EXGF i oktober blev jeg valgË, som ny formand og' vi
fik et nyt. medlem i Erik Wodstrup.
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Der blev rokeret, lidt om i bestyrelsen, bl.a. fik ví ny næst,formand
v/eeter Krogh og ny kasserer v/Maríanne Ped.ersen. peter Krogh har
overt.ageL ansvareL for VenLelistesystemet eft,er ,Jim. fndtægter og
udgift.er i.f .m. Ventelistesyst,emet''er overtaget af A.S.T.. Det. er
mit indtryk, at det, fort,sat.te samarbejde i besLyrelsen forløber rig-
tigt godL.

Jeg lægger sLor vægt på, aL samarbejdeL i bestyrel-sen kan forsætte
mell-em de bestyrelsesmedlemmer, der bliver siddende og de nye med-
lemmer, vi skal have valgt, ind i aften.

Renoverincr
BesLyrelsen har i det forl-øbne år holdt. en tilErængt pause med nye
renoverings-projekter. Vi har brugt Líden på at. føLge op på igangvæ-
rende projekter.

Vinduessagen er endel-ig afsluttet. En forligsløsníng banede vejen
der manglede afklaring på en enkeLt teruassedør på Bellahøjvej.

Varmtvandinstallatíonen er íkke godkendt endnu af Københavns Kommu-
ne. Den er ikke godkendL, fordi firmaet, Andersen & O1sen, der den-
gang stod for WS-arbejdeL, installerede flere kreative men også
ulovlige rørførínger.

ReLableringen er skeL meget langsomt, og bestyrelsen har misteL
tålmodigheden med fírmaet. Vi er nu gået videre Lil entreprenØren og
forventer, at, en løsning er nært foranstående. Vi er for Iængst
holdL op med at bruge A6.0 tí1 den løbende vedligeholdelse.

Det var møg-rrríterende, at den førsLe renoveringi af taget ikke gav
tætte Lag,e. Eksperterne kunne ikke blive enige om årsagen og i mel-
l-emtiden oplevede vi flere og flere vandskader i 2. saÌs lejligheder
- i al-t, ca. 40 vandskader. Der blev foretaget adskillige forsøg pâ,
at t,ætte Laget løbende, men a1t mislykkedes. DeL var derfor, at be-
styrelsen ikke turde føbe an med blot at lade arbejdet gøre om. Det-
te ville sandslmligvis ikke give tætte tage - bare flere ærgrelser.
Vi valgte at indgå forlig med entreprerLøreÍr om en løsning, der med
herd var anvendL af sorbjerg, selv om denne Iøsning betød en merud-
gifL for A.S.T. på aoo.000 kr.

Beløbet dækker det ekstra materíaleforbrug dvs. undertag, nye tag-
nedløb og bredere t.agrender. Desuden dækker beløbet merudgiften Eil-
forbedrede teg1, der passer E,il vore tage. Kvaliteten af tagrenove-
ringen virker OK indtil nu. Desværre er vi blevet meg:et, forsinkeL i
forhold til den oprindelig tidsplan. En ny Eidsplan er lagt for den
resterende de1 af t.agudbedringen. Arbejdet. skal være færdig índen
den L. augusL i år.

Den fortsaEte renovering af fal-dst,axn¡ner pågår røbende. r 1995 ud-
skiftede vi faldstammer til i alt godt.700.000 kr. Der resterer ca.
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40 fal-dstammer aL udskifte i A.S.T
løbe sig til ca. 6,4 mio.kr.

Denne renoverj-ng vil samlet be-

Økonomísk oversigt,

Det fremgår af oversigten, at vi har renoveret A.S.T. for ca. 32
mio.kr. Det. fremgår ligeledes, at vi har fåeL 6,7 mio.kr. i- t.ilskud
Derudover har vi fået Byfornyersestilskud, der udbetal-es løbende
over en årrække.

I år planlægger vi opsLart på renovering af såIbænke.

Samtlige sålbænke i A.S.T. er utætte. DeL tydeligste tegn på, at de
er utætte, er de mørke skjolder, man kan se under vinduerne. skjol-
dene er tegn på nedsírrning af vand í muren. samtidig med at såIbæn-
kene udskiftes skal murværket. renoveres. Totalt forventes en ud.gift
på ca. 2,7 mio.kr. til renovering af såIbænke og murværk. T fø1ge
tidligere pran skul-re alle sålbænke renoveres i år. Men det er der
ikke råd til.

Bestyrelsen har derfor valgE at sLrække renoveringen over mindst 2
år, såredes at der også er midrer i år til udskíftning af et, antal
faldst,ammer.

Af et samlet budget. på 800.000 kr. t.il tagrenoveringen, anvendte vi
i l-995 300.000 kr. Der resterer altså en forvent,et udgíft på 500.000
kr. til færdiggørelse af tagene.

Driftsbudget pr.
Bygníngsgruppe

Budget
7992

Udført
7992 - 9s

PTanTagt
7996

Restbudget
7997 - ?

Inst,allaLioner 7.950 5.860 800 7. t_30
Iage og nedløb 3.150 4 .060 500
Opgange og kældere 775 t_.r_30

+maTing af d.o. 6 .05A
Etageadskill. iso-

lering
1_.850 2.860

Facade, vinduer, dør
e

7.600 4 .41-0 800 2.L40

+ma7íng vinduer l_ .7 00 2.700
Olieforurening 5.050
Terræn / gàrde 7 .775 1-0 .1-20
Ny belysning, sku-

re og gårdha-
veindretning

0 2 -1-30

Udgift før Tílskud
T j.I skudsordning
Byfornyelse

30.800
0

3r..630
-6.738

]-23

2 .1_00

228

2I .4'1"0

0

2.l-00
Nettoudgíft 30.800 24 .7 69 1.872 19.3r_0
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SidsEe kolonne í oversigt,en angiver beløbsrammen for de resterende
renoveringer. som det ser ud i dag, resterer der altså genopretning
og vedligeholdelse for godt 2t- mio.kr. fordelt på disse bygnings-
grupper. Det, er vanskelígt. at forudsige, hvor lang tíd renoveringen
vil vare endnu. Mit bedst,e gæt er 10 år.

Fremt,iden
For eL år síden sluttede en epoke i A.S.T., hvor omsLændighederne
gjorde deL muLigL at forcere genopretningen, begunstigeL af sLore
Lilskud, l-avt forrentede 1ån, stordrifLsfordele og gode markedsvil--
kår.

Nu er vi inde i en periode, hvor omsLændighederne gør, at fremtidige
genopretningsarbejder primærE, skal finansieres med opsparing over
driften.

Det er min hensigt, at, forsæLLe den nødvendige genopretníng af
A.S.T. under hensyntagen til vor økonomi, ejendommenes tilstand samt
naturligvis GF's godkendelse.

Den 1ænge ventede Bygningsdrift,splan er kommet. DrifLsplanen beskri-
ver samtlige bygníngsdele i a.s.T., samt hvornår og hvordan de skal-
vedligeholdes. Der Iígger et stort arbejde og venter i at indarbejde
DrifLsplanen såvel i A.s.T.-s daglige drift som i den langsigtede
pIanlægníng af renoveríngs- og vedligeholdelsesopgaver i A.S.T..

Vi har sLore forvent,ninger Lil DrifLsplanen. Vi forvenLer, at. vi med
den í hånden har fåeL et meget vigt.igt og anvendeligt p]anIægnings-
værktøj tí1 de fremtidíge opgaver og Lil sikring af, at. ejend.ommene
ikke igen forfalder. Dette forudsætter nat,urligvis, aL Driftsplanen
følges og løbende ajourføres.

NrJ, hvor de store tilskud er ophørt, er hasE,igheden af nødvendige
vedligeholdelses- og genopretningsarbejder afhængig af opsparing
over driften. ved at førge Driftsplanen har bestyrelsen en god. mu-
lighed for at prioriLere opgaverne rigt.igt. og igangsæt,t,e akt,ivite-
t,erne i et fornuf tigt tempo.

,Jeg vil slutte
og
revisor H. 'J-

af med at takke AdminísLrator O1e Fischer, lTane Rat.h

OxenbøI for et godt. samarbejde

Beretning'en gav anledning ti1 følgende spørgsmål

Leif ChrÍstensen spurgte til olieforurenÍngen konstateret i vejarea-
1eL ud for vaskeriet i boligforeningen Solbjerg. Leif Christensen
gjorde endvidere indvending imod omfang og kvaliEet af renoverings-
arbejderne på bI.a. tag og nu forestående sål_bænkene.

Pet'er Hallberg præciserede, at olieforureningen i Annebergvej er
forurening i/under vejareal, som det påhviler Københarrns Kommune
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selv af fjerne. Forureningen er under íngen omst.ændigheder A.S.T. -s
problem. - Den igangværende renovering af den nedre de1 af Legltage-
ne med et undertag er allerede sket, i naboforeningen Solbjerg med
godl resul-t,at. og besLyrelsen rådgives som bekendt af særIig byg-
ningssag,kyndig i forbindelse med de l-øbende renoveringsarbejder.

Da ingen herudover ønskede ordet, erklærede dirigenten - med akkla-
mation f ra general-forsamlingen - beret,ningen som godkendt.

2. Forelæggelse af resultatooEørelse for rioden LIL - 3LlL2 1995 med balance
DT.31 I L2 L99S til sodkendelse: forelæsgelse af for 1996
samt forelæggelse af planlagte genopretnÍngsarbeider med anslået udgÍfts-
ramme.

Statsaut. revisor H.,J.OxenbøI1 gennemgik resultatopgørelsen udvisen-
de underskud for 1995 efter betalt restudgift ved olieforurening på
kr. 1.234.401-,00.

Beløbspost,er i øvrígt i opgørelsen blev gennemgået

I 1995 er beta1L for almindelig vedligeholdelse ca. kr. 690.000,00
og ti1 genopret,ning ca. kr. L.228.000,00. Genopretningsarbejderne er
især tagarbejde og faldsLammer. Af nærmte udgift tiJ- genopreLning
udgør skønner kr. 500.000,00 egent.lig forbedring. En forbedring der
indgår ved opgørelsen af indre værdi af andelskapitalen.

Af balancen fremgår bogført egenkapital kr. 4.641-.938,00, heri med-
regnet foreníngens ejendomme Lil bogført værdi kr. 36.243.549,00
(if fg. årsregulering L/L L995 af ejendommenes offentligt fast,sat,te
ejendomsværdi udgjorde denne: kr. 52.800.000, 00) .

Be1øbsposterne i balancen blev i øvrigt gennemgået

IføLge note 11 Lil regnskabet har foreningen pr. 3L/L2 i_995 afgívet
garantiforpligEelse over for pengeinstitutter for flere andelshaver-
lån for i alL kr. 1.378.905,00 (til sammenligning ultimo t9942 i alt
kr. 332.:-"99,00). Disse garantier er afgivet pligtmæssigt på baggrund
af gældende lovgirming derom.

IføIge note tiI regnskabet om beregning af índre værdi pr. 3t/L2
l-995 af foreningens andelskapital fremgår:

.Andelsværdi uden betalte vinduer
og fjernvarme pr. m' (Lg94: kr. i- 349,7t)

and.elsværdi ved betalt fjernvarme pr. m'

andelsværd.í ved beLalËe vinduer pr. *'

andelsværdi ved kontant betalt både
vínduer og fjernvarme pr. *'

kr

kr

kr

kr

1- .258 , 07

L .439 ,7 9

1.463, 35

1- .645 ,07
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oxenbøIJ- gennemgik også det regnskabet vedhæftede likviditeLsbudget
for L996. På grundlag af forslag fra bestyrel-sen om 6 ? boligafgift
forhøjelse fra L/7 1996 udviser budgeLLet kasseunderskud kr.
1.333. 000, 00 efter planlagte díverse vedligeholdelses-, forbedrings-
, og genopreLningsarbejder for i alt kr. 3.105.000,00.

På spørgsmål fra Willy Àdolfson forklarede Oxenbøll nærmere omkring
opkræuning og håndtering af ventel-iste- og synsgebyrer. Ventel-iste-
g'ebyrerne bogføres i A.S.T. -s regnskab. Synsgebyrerne bogføres for-
eningen og bestyrelsen tilgode i administraLors regnskab.

Niels zabel bad revisor forklare, hvilken betydning det budgetterede
kasseunderskud for L996 har for andelsværdien ?

Pía Carls1und bad revisor oplyse, om A.S.T. har sund økonomi ?

oxenbøll fandt det svært at besvare zabel--s spØrgsmå1 entydigL. Det
indeværende års afdrag på den samlede prioritetsgæId i ejendommene,
er et beløb svarende Eil størrel-sen af det budgetterede kasseunder-
skud. Benyttes alt andet lige I'kasseunderskuddet" Lil at afdragsbe-
tal-e kreditforeningen med i år, så fatder alt andet lige kredit.for-
eningsgælden tilsvarende, og andelsværdien er iso1eret set urørt.
Selvfølgelig er det begrænset, i hvor mange år foreningen kan over-
l-eve med budget,underskud, også uden at Iåne. UafhængigL af kasseun-
derskud må ejendommenes handelsværdi Iøbende ant,ages at stíg,e med
øget andelsværdi til føIge spørgsmåIeL er derfor ret svært at
besvare fornuftigt. - om A.s.T. økonomi er sund, det er den sådan aL
forstå, at, holdes foreningens ejendomme i løbende fornuftig st,and er
ejendommene beLydeligt mere værd, end ejendommene incl. vedtigehol-
delses- og genopretníngsarbejder har kostet andelshaverne. Baggrun-
den for, at, A.S.T. har kunnet klare den sLore udgift ved fjernelse
af olieforureningen i gårdene har netop grundlag i foreningens for-
nuf tig'e økonomi.

Da ingen herudover ønskede ordet,, blev resultatopgrøreIse og balance
godkendt af generalforsamlingen ved håndsoprækning.

Dereft,er bad dirigenten generalforsamlingen meddele sLillingtagen
ti1 den sær1ige tekstdel i likviditetsbudgeLteL for 1996, hvor be-
styrelsen oplyser, at planlægge tiI forbedringer og genopretning
følgende anslåede beløb ! 1996 (udover almindelig vedligeholdelse
for anslåeL kr. 500.000,00):

akut genopretning
faldstammer
haveanlæg og legeredskaber
rensning af udluftningskanaler
sålbænke
tagrenovering
i alt

kr. 300.000,00
kr. 800.000,00
kr. 45 . 000, 00
kr. 60.000,00
kr. 800.000,00
kr. 500.000,00
kr. 2.505.000,00
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Ved håndsoprækning og med sLor majoritet tiltrådLe generalforsamLin-
gen besLyrelsens planlagte forbedrings- og genopretningsarbejder som
næ\rnt med ansl-ået udgift derfor.

Forslag fra bestwelsen.
a. Pr. 1. juli 1996 forhøjes gældende boligafgÍft med 6 o/o pr. mz (excl.

tillæg for vinduer, {iernvarme og varmtvand, varmebidrag samt vaskema-
skiner/ tørretumblere ).

For bestyrelsen mot.iverede Peter Hallberg deLLe forslag'nærmere,
med bl.a. henvisning til øgede ejendomsskatLer og inøjere bygge-
indeks. De foreslåede 6 % forhøjelse rækker ikke Lil aL dække
løbende relevant prisst.igning, så den ig'angværende genopretning
af A.S.T. ejendomme må strækkes over en 1ængere årrække end for-
ventet,, over ca. 10 år.
Ingen havde spørgsmål.
Skriftlig afsLemning om forslaget blev gennemførL med følgende
result.at:
87 ja-sLemmer,
3B nej -stemmer
6 blanke sLemmer
altså blev forslaget. vedLaget.

På hvert års ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen oversigt
over planlagte ekstraordinære forbedrÍngs- og genopretnÍngsarbejder med
anslået udgiftsstørrelse, til generalforsamlíngens godkendelse.

For bestyrelsen motiverede Peter Krogh forslaget, nærmere. For-
slageL er egentlig ændringsforslag til Wil1y Adolfsons på den
ordinære generalforsamling i 1995 vedtagne forslag ad samme em-
ne. Det. í l-995 vedLagne forslag har medførL problemer for besty-
relsens admínistration af vedligeholdelse og genopretning. Når
bestyrelsen i året,s Iøb står over for akuL nødvendige genopret.-
níngsarbejder, og disse arbejder ikke forud er godkendt udført,
på generalforsamling, må eksLraordinær generalforsaml-ing afhol-
des for stillingtagen til om bestyrelsen skal iværksætte også
akut, nødvendig genopretning. Et andet problem for bestyrelsen er
ved budgetafvigelse. Bestyrelsen har i år afsat kr. 800.000,00
til udskiftning af sålbænke. Hvis eL indhenLet tilbud overskri-
der disse kr. 800.000,00 med f.eks. kr. 50.000,00, så er besty-
relsen også i den sit,uation, at g:eneralforsamlingens nødvendige
godkendelse mangler. Igen må indkaldes t.il ekst,raordinær gene-
ralforsamling med re1ativ dyr omkostning derfor t.il føIge for
stillingLagen. - Bestyrelsens ændring,sforslag indeholder grund-
læggende: at. hvert år orienLeres general-forsamlingen, og at
hvert år skal generalforsamlingen godkende ekstraordinære plan-
lagte arbejder, d.v.s. de ordinære og akut opståede nødvendíge
arbejder kan umiddelbart sættes i værk, og endelig at
"udgríftstørrelsetr uden sEørre besvær kan anslåes over for g-ene-
ralforsamlingen. - Nærmte grundliggende fordele ved besLyrelsens
forslag indeholdes ikke i det ændringsforslag Willy Adolfson på
denne generalforsaml-íng stiller forslag ti1.

b
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WíIIy Adolfson fandt. íkke bestyrelsens forslag heldigt. Han
foreslog i stedet ændringsforslag af føLgende indhold:

"På hvert års ordinære generaLforsamling fremlægger bestyrel_sen
oversigt over planlagt,e forbedrings- og genopretningsarbejder
med anslået udgíftsstørrelse derfor, Lil generalforsamlingens
godkendelse.
Som hovedregel kan der ikke igangsættes nye større arbejder, før
igang'værende er afsluttet., efl-er er så langt fremme, at, de øko-
nomisk og tidsmæssigt kan overskuesrr.

WÍlIy Adolfson argumenterede nærmere for sit, forslag modsat
bestyrelsens forslag.

Adnínístrator udtalte sig ti1 stØtte for best.yrelsens forslag,
og fandt. Adolfsons ændringsforslag en uheldig "spændetrøjerr for
besLyrelsen.

Willy Adolfson argumenterede yderligere for sit ændringsforslag

Peter Hallberg fastholdt bestyrel_sens forslag med også yderlige-
re argumentat,ion derfor, og derefter g:ennemførtes skrift.lig af-
stemníng i co tempí.

FørsL skal det være bestyrelsens eller Adolfson-s forslag der
forelægges Lil endelig afstemning ?

Med følgende resultat

95
35

stemmer for bestyrelsens forslag
stemmer for .Adolfson-s forslag, og derfor

dernæst afstemningi om bestyrelsens forslag
med følgende resultat

97 ja-stemmer
32 nej -stemmer
3 blanke stemmer

altså blev bestyrelsens forslag vedEaget

4. ForslaE fra foreningens medlemmer.
Forslaq af antenneudvalget:
a. pr. l.april 1996 tillægges boligafgiften kr. 3,OO /md. for betalingskanalen

MTV.
b. pr. 1. juli 1996 tillægges boligafgiften kr. 5,OO /md/kanal for de vaþte 2

betalingskanaler: der vælges imellem betalingskanalerne Eurosport,
Discovery' CNN og Sky News (de aktuelle priser for disse 4 kanaler frem-
lægges på generalforsamlingenl.
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For ant,enneudval-get, orienterede 'Jan Ríngberg nærmere omkring de
t,o forslag. Siden generalforsamlingen i 1-993, med beslutníng om,
at sØge etableret modtagelse af flere t,v- og radiokanaler i
A.S.T., har antenneudvalget arbejdet. hen imod dette. Derfor er
også på huslejeopkrærmingerne afsat kr. 6,00 pr. lejemåI pr. md.
t.il- netop deLLe formåL. I l-995 udsendte anLenneudvalget spØrge-
skema Lil beboerne, og et resultat heraf var at 4 tv-kanaler
valgtes ud som de mest populære. Disse 4 kanaler skulle have væ-
ret på prØve siden f/fO 1995. 2 af kanalerne har været på prøve
siden næwnte dat,o, 2 af de andre kanaler har imidlertid som føl-
ge }eøj Iåneudgift for kanalerne ikke været på prøve. p.t. er på
prØve EurosporL og CNN. De to populære kanaler, der ikke er på
prØve, er Sky News og Discovery. MTV er blevet betalingskanal_,
den har hidtíl været, gratis, derfor ønskes afstemning omkring
MTV.

Annet,t,e Madsen fandL billedmodtagelsen i A.S.T. dårlig. Er der
noget aL gØTe ved det ?

.Ian Ringberg svarede, at antenneudvalget intet har at gøre med
billedkvalítet og vedligeholdelse af anlæg. Kontakt i førsLe om-
gang foreningens inspekt,ør derom.

Leíf Nicolaísen fandL det svært at stemme mel-lem 4 kanaler, når
alene de to af dem havde været,/er på prøve.

,Jan RÍngberg tilføjede, at hver af de to kanaler, som ikke var
modtaget på prøve, kostede kr. i-0.000,00 pr. kanal for 3 måned.er
låneperiode, og denne udgift har udvalg:et fundet, for st,or.

.Ian RÍngberg t.ilføjede, at Discovery er en kanal, der primært
har udsendelser omkring naLur, videnskab og Leknik og henvender
sig til alle fra barn til voksen. Sky News er en nyhedskanal i
samme st,íl som cNN, nok lidt mere europæisk reELeL. Eurosport,
og CNN er jo i forvejen bekendt-

Da ikke frere ønskede ordet, g,ennemførtes skrifcrig afstemning
først omkring forslag
Ad 4 a med følgende resul_Eat

82 nej-stemmer
44 ja-stemmer
4 blanke stemmer
altså blev forslaget ikke vedt,aget

Ad 4b oplysEe ,Jan RÍngberg - via overhead-
år pr. husst,and

Eurosport,
Sky News
CNN

48,00 pr.
36, 00 pr.
36,00 pr.

ar
ar
ar og

kr.
kr.
kr.

følgende priser pr
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Discovery kr. 36,00 pr. år.

Anett,e Prehn stillede ændringsforslag ad 4 b, nemlig forslag om
afstemning i to Eempi, først afstemning om hvorvid.t betalingska-
naler ønskes eller ej, og dernæst i givet fald afstemning om-
kring hvilke betalingskanaler.

Med Lilslutning
nemført,es derpå

fra general-forsamlingen og anLenneudvalgeL gen
følgende skríftlige afstemninger :

a ja eller nej til betalingskanaler ?

med resul-t,at:
84 ja-sLemmer,
47 nej-stemmer
2 blanke stemmer,

alt.så et ja fra general-forsamlingen tíI betalingskanaler,

og dernæst

b hvilke to af de foreslåede 4
very, CNN og Sky News ønskes

kanaler: Eurosport., Disco
2

med result.at.:
Eurosport 1-02 st,emmer
Sky News l-4 stemmer
CNN 40 st,emmer
Discovery 89 stemmer

altså valgte generalforsamlinqen: Eurosport, og Discoverv

ilan Ringberg t.ilføjede, at snaresL det kan lade sige gøre briver
cNN og MTV taget ud af antenneanlægget og Discovery og Eurosport
sat ind i stedeL. Når MTV tages ud, bliver der en ledig kanal,
og antenneudvalgeL vil arbejde på aL en anden gratis kanar tages
ind i stedet. Àntenneudvalget vil gennemføre afst,emning brandt
beboerne omkring valg af ny graLis kanal.

c. Forslag fra Leif NicolaÍsen.
otn af forenlnsens ve r Ê 22 tilz
"Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 7
medlemmer samt 2 suppreanLer, vælges af general-forsamli-ngen for
2 â,r ad gangen.
I ulíge kalenderår vælges a) formanden m/k, og b) 3 bestyrelses-
medlemmer samt c) 1. suppleant.
r lige kalenderår væIges a) næstformand m/k, som skar være vil-
1ig til at indtræde som formand m/k ved formandens m/k forfald
eller fratræden.
ved en evenLuel mistirrid tir formanden m/k kan det.te dog borL-
falde.
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Ligeledes væIges i lige ka]end.erår b) 2 bestyrel-sesmedlemmer
samt, 2. suppleant.
ved forfald eller frat,ræden fra bestyrelse i valgperioden, kan
der dog forekomme valg for l- år.
r øvrigL konsLituerer besLyrersen sig selv med en første næst-
formand m/k og sekreEær. Først,e næst,formand m/k skal Ìigeledes
være vi11ig til at EiLtræde posten som næstformand m/k.
suppleanterne kan (uden sE,emmeret, men med tal-eret) hvís de
ønsker det del-tage i besLyrelsesmøder samt andet arbejde Lil
hjæIp for de øvríge bestyrelse.
De to sídste afsnit bibeholdes uændret " .

Dirígenten fremhævede, ac som ændringsforslagT Lil- foreningens ved-
tægter, kan Nicolaísens forslag kun endeligt vedtages på en generar-
forsamling, hvor mindst 3/4 af medLemmerne er Lilstede/repræsenlereL
og med mindst 3/4 flertal. Er ikke nævnte anta] med.lemmer tilstede
kan et ændringsforslag tiltrådt med míndsL 3/4 flertal behandLes på
ny generalforsamling og der endeligt vedtages uanset antal fremmød.te
stemmeberettigede, men med mindsL 3/4 fJerta:-.

Leif Nicoraisen argumentered.e nærmere for sit forslag. Baggrund.en
for forslageE var den ekstraordínære generalforsaml-ing i okLober
l-995, en ekstraordinær generalforsaml-ing som Nicolaisen ikke havde
fundet nødvendig:. Nícolaisen fandt det vígt.igt at ikke bare forman-
den, men også næstformanden vælges af generalforsamlingen. AnLal be-
styrelsesmedlemmer taget i beEragtning fandt. Nicolaisen også kun een
valgt suppleant, for lidt, der bør til enhver t.id være 2 suppleanLer
Eil bestyrelsen i A.s.T. Nicolaisen håbede med sit forslag at med-
virke t,il, at ikke fl-ere generalforsamlinger end nødvendigt afholdes
i A.s.T.

Peter Hallberg fandL ikke Leif Nicolaisens forslag godL. Tekst.en i
forslag'et er knudret og indholdet konstrueret på baggrund af en kon-
kret generalforsamling.

uanseL indhold af NicoLaisens forslag vil en bestyrerse fortsat,
kunne indkalde t.il eksLraordinær generaLforsaml-ing for valg af ny
formand, jfr. vedLægternes S 20. Hvad skal ændringsforslaget så bru-
ges tíI ?

Peter HalLberg fandt heller ikke behov for to suppleanLer. Hidtil
har det været nok med 1 suppreant, og skulre 2 suppleanter delt.age i
bestyrelsesmøder med taleret,, så vil tilstede under bestyrelsesmøder
være i alt 1-0 personer incI. forenj-ngens inspekt.ør. r forvejen er
deL sværL under besLyrelsesmød.erne at nå hele rrtalerækken" og de re-
levante dagsordenspunkLer ígennem, og 2 suppleanter med taleret på
best.yrelsesmøderne ville alt andet lige íkke gøre det nemmere for
bestyrersen at 'nå,r sit arbejde med tidsforbrug som hidtil. peter
Hallberg sarmede relevant grundlag for Nicolaisens forslag, og fandt
i øvrigE íkke at forslaget, om det blev vedtaget, virle skabe sik-
kerhed for at en næstformand. tiI enhver tid ikke ville bede general-
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forsamlingen bekræfte mandaL til_
lede nej tíl ændringsforslaget.

formandsposten Hallberg anbefa-

Da ikke flere ønskede ordet, gennemførLes skriftligt
f ølgende resul-Lat:

afstemning med

102 nej -st,emmer
1-9 ja-stemmer
I blanke st,emmer

følgeIig blev forslageE ikke vedtaget..

Vale af bestvrelsen.
a. Valg af bestvrelsesmedlemmer.

Erik Wodstrup afgår efter tur og er villig til genvalg. Steen Vitoft, Connie
Holde og Ole Brendstrup-Hansen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.

Peter HaLlberg Eakkede indledningsvis st,en vitoft., connie Hol-de
og Ole Brendstrup-Hansen for deres store arbejdsindsats i besLy-
relsen, og også tak for godt samarbejde.

Erik lvodstrup, der blev valgt índ på d.en ekst,raordinære gTeneral-
forsamling í oktober Lg9s, var på valg, og vi1lig tíI genvalg.
Bestyrelsen anbefalede wodstrup ti1 genvalg. Ti1 erst.atning for
de 3 andre besLyrelsesmedlemmer, anbefal-ede besLyrelsen:
rben weidemann, pia Lindberg og Al-lan sawicki. Best,yrelsen havde
forud for general-forsamlingen afholdt møde med de 3 og bad de 3
præsentere sig for g,eneralforsamlingen.
rben weídemann oprysLe at have boet 3 år i A.s.T. og deltog í
haveudvalget. under gårdrenoveringen.
Pia Líndberg oplysLe at have boel i A.S.T. i 19 år.
AlLan sawicki oplyste at have boet i foreningen i snart 9 å.r, og
været med i festudvalget. siden dette startede for 7-g år siden.

Alre 3 ville de g:erne yde eL sLykke arbejde for at A.s.T. også
fremover er en god forening at, have bolig i.

wiJ.ry Àdotfson tilkendegav selv aL stílIe op ti1 besLyrersesval--
get. Adolf son havde forud for generalforsamlingen rund.sen¿t til
medlemmerne en orientering omkring ham selv og hans baggrund for
at opstille.

Peter Hallberg erklærede på vegne bestyrelsen ikke at st,øtte
Willy Adolfsons kandidatur tiI bestyrelsesposL.

som bekendt var Adorfson i sin egenskab af suppleant i en for-
søgsperiode sidste år med til besLyrelsesmød.erne. ved disse mø-
der forløb samarbejdet Adolfson og den øvrige bestyrelse ikke
tilfredsstillende og forsøget måtge ophøre på foranledning af
bestyrersen. Haltberg imødegik nærmere taloplysningerne. r sin
præsentation har Adolfson ikke med et ord nærmt, hvad hans egen-
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Allan Sawicki:
Wi1ly Adolfson

Carsten Pedersen:79
V'li1Iy Adolfson: 35
(l- stemme blank)

L6

102 sE,emmer
36 stemmer

stemmer
stemmer

og som resulLat heraf var Erík wodstrup genvalgt Lil best.yrelsen
og nyiralgL blev rben weídemann, pia r,índberg og Arlan sawicki.

Valg af suppleant.
lVilty Adolfson var på valg.

Derudover fores]og besLyrel-sen som suppleant: carsten pedersen.

På opfordring præsenterede carsten pedersen sig. Han har boet í
A.S.T. i a år.

skriftligL afstemning brev gennemførL med førgende result,at:

og føLgelig var Carst.en pedersen valgt som ny suppleant.

6. Vals af administrator.

Advokat Ole Fischer blev genvalgt med akklamatíon.

7. VaIg af revisor.

Stat,sauL. revisor H.,J.OxenbølI blev g'envalgt med akklamatíon.

8. Bestwelseshonorar for 1996.

Som foreslåeE af bestyrelsen blev honorareL vedtaget, uændret med ak-
klamation.

9. Eventuelt.

r,eif NÍcoLaísen påta1t,e, at frere beboere cykrer i gårdene. Det er
forbudt at cykle i gårdene, også for at undgå aL børnene køres ned.

Endelig udtrykte teif Nicolaisen ønske om på et tidspunkt, at få lov
at besigtige en sammenLagt lejlighed í foreningen, med alle de eks-
tra kvariteter en sådan stor lejlighed må have. supplerende bad Ni-
colaisen oplyst, hvorvidt varmeregnskabet i år ilgiver penge tirbagerr
efter den strenge vinter ?

Peter Hallberg tilslutstede sig opfordringen fra Nicolaisen om: Iad
være med at cykre i gårdene ! Kun de mind.re børn har lov ti1 ac cyk-
Ie i gårdene, uden dog at. bruge gård.ene som racerbane.
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Adminístrator oplyst.e vedrørende varmeregnskabet, at varmetal]ene
p.t. ser rerativt pæne ud, uvisL er deL dog om regnskabet endeligL
gíver over eller underskud.

Da ikke flere herefter ønskede ordeL, takkede dirígenten for g.od ro
og' orden og erklærede general-forsamlingen for hævet.

Ref ,JR/of
den a/5 1996


