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REFERAT

AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMI,ING

I ANDELSBOLIGFORENTNGEN A.S.T.

Den 05. l-1. 1989 afholdtes ekstraordinær gleneralf orsamling i
Andelsboligforeningen A.S.T. i Bel-lahøj Skol-es aul-a.

f alt 2Ll af boligforeningens 41-2 andelshavere var mødt el-
ler repræsenteret under generalforsamlingen.

Foreninqens formand, Svend Dam, bød velkommen, og gennemgik
dagsordenen for generalforsamlingen.

Svend Dam foranledi-gede stemmeudvalg nedsat: Susanne Mamsen,
Leif Christensen og Susan Stenholdt Jensen.

Følgende dagsordenspunkter blev behandlet sål-edes:

1. Valg af dirigent.

På forslag fra bestyrelsen valgtes foreningens admi-
nistrator: Advokat ole Fischer som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen 1ovIig
indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Forslag om ændring af foreningsvedtægternes § 22,
genfremsættelse heraf .

Dirigenten op1æste det ændringsforslag ti1 gældende ved-
tægters § 22 som på ordinær generalforsamling den
04.04. l-989 blev vedtaget foreløbigt med kvalificeret
f1ertal. Da på den ordinære qeneralforsamling ikke var
det fornødne antal foreningsmedlemmer repræsenteret for
endelig vedtagelse, blev ændringsforslaget genfremsat i
overensstemmelse med § 21, stk. 3.

Kai Jensen anbefalede ændringsforslagiet, herunder at
ental bestyrelsesmedl,emmer if1g. forslaget blev nedsat
fra 7 til 5, også på baggrund af, dt foreningen senest
har ansat egentlig ejendomsinspektør med sær1ige ar-
bejdsopgaver for også aflastning af bestyrelsesarbejdet.
Og konkret fremhævede Kai Jensen, dt foreningens nuvæ-
rende f ormand er t'hj emmegåendefr og har dermed fornøden
tid ti1 bestyrelsesarbejdet.

Pell-e tliggr.q anbefalede at nedstemme forslaget. Nigard
ffi forslaget var rigtig gennemd.rØftet på den
ordinære generalforsamling, hvor behandlingen for det
meste drejede sig om den del af forslaget, der vedrørey
den nye inspektørstiI1ing. Nigard fandt det rigtigst for
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størst mulig åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet, at fo-
reni-ngen fortsat har 7 bestyrelsesmedlemmer. Den ansatte
nye inspektør skal varetag,e de mere tekniske opgiaver,
han skal- ikke tage sig af det overordnede arbejde for
AST, dette arbejde skal 7 bestyrel-sesmedlemmer kl_are i
fæl-1esskab.

Leif Christensen kunne ikke lide "politik'r i en andels-

-

boligforening. Leif Christensen anbefalede ved valg af
bestyrelsesmedlemmer, for bevarelse af en kontinuerlig
rolig l-inie i bestyrelsesarbejdet, at kun andelshavere
med mindst 5 års tilknytning til AST skal være valqbare
til bestyrelsen.

Sirger niis fandt det ikke rigtigt. som fremhævet af Kaj
Jensen, dt argumentere for reduktion af antal bestyrel-
sesmedlemmer med henvisning ti1 også, dt foreni_ngsfor-
manden ttgår hj emmett . Dette kan man ikke basere et besty-
rel-sesarbe j de på .

Connie Holde udtrykte sin støtte tiI hvad. peIle Nigard
ffiom argumentation for at bibeholde 7 besty-
relsesmedl-emmer. I en andelsboligforening så stor som
AST fandt Holde det uansvarligt at reducere bestyrelsen
fra 7 til 5 medl-emmer. Sådan reducering kunne ikke be-
grundes med, at AST nu har en inspektør til_ at ordne de
større sagier. Ved at bibeholde 7 medlemmer har bestyrel-
sen større mulighed for at trsnakke sagerne rigtigt igen-
nemrr, få flere synspunkter frem, flere ideer og måske
flere specialister i bestyrelsesarbejdet.

Arnth Larsen Ønskede kun 5 i bestyrelsen, for kan 7
@emmer ikke enes, må 5 iettere kunne enes
om samarbejde.

PeIle Nigard fandt mulighed for enighed e1ler uenighed
lige stor, uanset 7 eller 5 medlemmer, men for forsvar-
liq varetagelse af også de overordnede problemer i en
stor boligforening fandt Nigard det bedst at bevare 7
medlemmer.

Svend Dan! tilkendegav,
e1ler 7 medlemmer, så
stået sammen vedrørende

C.C.Baltzersen anbefalede at bevare 7 bestyrelsesmedlem-
mer.

Ler_t
bI.a. 5 bestyrelsesmedlemmer.

Peter Hal1be5g fandt det svært at bevare tilliden til_
ffinden svend Dam og Kai Jensen i bestyrel-
sen. Det runddelte svar fra formanden samt 3 bestyrel-
sesmedlemmer på det forud runddelte debatoplæg fra
mindretallet i bestyrelsen fandt Hallberg indeholdt dår-
1ig el-ler ingen argumentation imod det i debatoplægget
omhandlede.

at bortset fra diskussionen om 5
har senest 4 bestyrelsesmedfemmer
bestyrelsesarbej det.

Christensen tilkendegav at støtte forslaget om
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Niels ZabeL fandt den foreløbige vedtagelse i april 1-989
åE-- vedtægEsændringen som nærmest ttet kuprt. Når forenin-
gen betal-er årsl-øn ca. kr. 2Oo.000,00 til ny ejendomsin-
spektør, så fandt Zabel det ikke rimeligt at argumentere
for reduktion af bestyrelse med henvisning også til, at
derved spares kr. 8.000r00 pr. bestyreJ-sesmedl-em. I
øvrigt opfordrede Zabel ti1 endnu mere brug af bebo-
erbladet til gensidig orientering og for Iøbende at ska-
be og opretholde debat beboerne imelIem. Zabel fastholdt
kritikken af samarbejdet i bestyrelsen som indeholdt i
det udsendte debatoplæg, og henviste i øvrigt tiI, at da
Kjeld Svendsen tidligere var formand, var samarbejdet i
bestyrelsen godt.

Jin Pedersen fandt det bemærkelsesværdigt, åt ikke hele
EEEEFeIsen efter mødet hos administrator den 16.10.1989
- hvor nyvalg til hele bestyrelsen blev besluttet - hav-
de benyttet dagene derefter til at udarbejde et seriøst
debatoplæg for udgi-veIse af et særnummer af BASTA, i
stedet for nu sket udsendelse af debatoplæg fra nogle
bestyrelsesmedlemmer og meddelelse fra andre. - Jj-m Pe-
dersen anbefalede at bevare 7 medlemmer i bestyrel-sen.

Leif Nicolaisen henstillede ti1 hvert bestyrelsesmedlem
oryrrrrat1æg:gea1re kortene på bordet over for general-
forsamlingen, i stedet for hvert bestyrelsesmedlem at gå
rundt ttsom katten om den varme grødrr. Nicolaisen var og-
så via sin nu afdøde far Holger Nicolaisen fuldt ud ktar
over det store arbejde, bestyrelsen har at udføre, og
Nicolai-sen fandt slet ikke 7 bestyrelsesmedlemmer for
mangie.

Da ikke flere herefter ønskede ordet ti1 punktet, blev
gennemført skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

For ændring: 55 stemmer.
Imod ændring: l-53 stemmer.

AItså blev ændringsforslaget endeligt forkastet. Be-
styrelsen består derfor fortsat af 7 medlemmer.

Nyvalg ti1 hele bestyrelsen, herunder valg af formand.

Svend Dam orienterede of,, at hele bestyrelsen var
InaXafat tif og deltog i møde hos adminiitrator den
16.10. 1989 for specielt behandling af projekt ItfæI1es-
antenneanlæg ogr dørtelefonerrt. 3 af bestyrelsens medlem-
mer, Niels Zabe1, Susan Pedersen og Connie Holde meddel-
te på mødet hos administrator at have mistillid til spe-
cielt Svend Dam og Kai Jensen, og bad disse udtræde af
bestyrelsen. Et resultat af den videre drøftelse omkring
den udtrykte mistillid blev det da, åt hele bestyrelsen
på mødet enedes om at træde tilbage på generalforsamlin-
gen den 06.1-l-.1989, for nyvalg tiI hele bestyrelsen, he-
runder valg af formand

Svend Dam fortsatte:
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Den 18.1-0.L989 - bebudede 3 bestyrelsesmedlemmer, Niels
Zabel, Susan Pedersen og Connie Ho1de, - i åbent brev
ti1 den øvrige bestyrelse og advokat Ole Fischer, at de
3 i samråd med redaktøren Jim Pedersen viI1e udgive sær-
nummer af BASTA tiI brug for bestyrelsesmedlemmernes
indlæg r - på trods åf, at bestyrelsen på mødet den
16.1-0. havde vedtaget ikke at gøre dette.

Der kom ikke et særnummer af BASTA - derimod et debatop-
J-æ9, indeholdende de 3 bestyrelssmedlemmers mening og
utilfredshed med bestyrelsesarbejdet i boligforeningen.

Kritikken var hovedsageli-gt rettet mod Svend Dam og Kaj
Jensen og var nedfæl-det i 9 punkter:

l-. Intet materiale og manglende dagsordener.

Svar: Uden hold i virkeligheden.
Bevis: Flertallet af bestyrelsen føIer sig udmærket

betj ent.
Konklusion: Kritikken afvist.

2. Manglende indkaldelse tit bestyrelsesmøder.

Svar: Afvisning af kritj-k.
3. Udskiftning af nøg1e tiI kontor, og nøg1e ti1 boks.

Svar: Afvisning. A11e har fået nØgIer til kontoret,
men til boksen nej, men den bliver heIler ikke
gemt. Der har al-tid været adgang til boksen om
dette måtte være nødvendigt.

Med hensyn til snagen i boksen: Så lader det
sig ikke bortforklare, dt der vitterligt er
forsvundet penge fra kontoret.

4. fnsinuering af tyveri af penge og øL på kontoret.

Svar: Som lige nævnt, der er forsvundet penge oq ø1
fra kontoret.

På spørgsmål om der er gjort noget ved det, €r
svaret ja, men da det er en føl-elsesladet affæ-
re og noget ubehageligt, er det blevet be-
handlet i aI stilfærdighed og uden at indblande
politiet.

5. Beboerne får dårlig j-nformation og bestyrelsen ønsker
ikke at informere andelshaverne.

Svar: Naturligvis får beboerne information og da
langt de fl-este har boet i aSf i mang,e år, ved
man udmærket godt, åt man til enhver tid kan
kontakte formand oq øvrig bestyrelse, i øv-
rigt vedtages aIle store økonomiske beslutnin-
ger på generalforsamling, men det skal i den
anledning pointeres, at det er blevet bragt i
erfaring, åt alt for ordrige og tunge informa-
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tioner kan være svært tilgængelige.

6. Ingen adgang til kopimaskinen for suppl-eanten.

Svar: Dette er ikke rigtigt.
7. Uenighed i bestyrelsen vedrørende licitation.

Svar: Der kan umuligt være relevant uenighed, å1 den
stund, at AST ikke kan l-ave om på gældende lov-
givning om underhåndsbud og licitation, men hr.
Zabel glimrede med på eget initiativ at indhen-
te tilbud vedrørende dørtelefoner og antennean-
!æq, hvilket medførte, åt hele sagen måtte
stilles i bero i 3 måneder på grund af lovgiv-
nj-ngen, da der forud derfor allerede var
indhentet 2 underhåndsbud.

Sådan går det, når man er for dygtig og handler
på egen hånd i stedet for som hr. Zabel jo gang
på gang udtrykker sig, at alt skal foregå i
samarbejde i bestyrelsen.

Ovennævnte har en ubehagelig konsekvens for an-
delshaverne, idet anlæggene for 1ængst kunne
være klar til den mørke tid, i stedet for som
nu at skulle udføres i den mørke tid.
Hvad der forekommer værre i denne så9, det er,
at der med rette fra de tilbydende firmaer kan
hæftes navnet useriøs kunde på aSf.

8. Kritik af referater gøres af Kai Jensen og Svend Dam.
Disse misforstår uafladeligt og tager forkerte be-
slutninger hævder de 3.

Svar: Grundløs påstand. Der handles aldeles ikke imod
hverken referater el1er uden at spørge de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer.

9. Ansættelse af inspektør.

Svar: Der har som forud aftalt i bestyrelsen deltaget
3 bestyrelsesmedlemmer i personlige samtaler
med ansøgere, men jeg vi1 da g:erne her give
udtryk for min sorg over, at det var umuligt
f or inspektørudvalget, at i-mødekomme Connie
Holdes ønske om ansættelse af en arbejdskamme-
rat til dennes samlever.

Inspektørudvalget kan he1Ier . ikke imødekomme
Connie Holdes ønsker m.h.t. fejl i proceduren
vedrørende ansætteIse. Klagerne må afvises!

M.h.t. de rygter der påståes opstået me1lem be-
boerne, o[ at vor nye inspektør skuIle være an-
sat på baggrund af familiært tilhørsforhold
e.1., skal dette afvises. Hvem mon der har sat
disse rygter i gang? Der er således tilgået AST
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en erklæring fra vor inspektør desangående.

(Erklæring fra inspektør PouI Eiby blev opIæst:
Eiby erklærede b1.a., ikke på nogen måde eller
på noget tidspunkt forud for sin ansættelse at
have hverken privat, erhvervsmæssig elIer fami-
liemæssig forbindelse til bestyrelsen, det være
sig formand eller enkelte medlemmer, admi-
nistrator el1er dennes personale, aIle an-
delshavere, ejendomsfunktionærer, håndværkere
m.v. , og Eiby fandt det magtpåIiggende at un-
derstrege over for generalforsamlingen, at han
på det bestemteste ønsker at gøre sit bedste
for at indfri de forventninger al-Ie med rette
nærer til hans funktion).

Vedrørende debatoplægget fra de 3 bestyrelsesmedl-emmer:

Hvad er det for noget? Nj-els Zabel, Susan Pedersen og
Connie Ho1de samt BASTAts redaktør Jim Pedersen, har som
tidligere omtalt i åbent brev, bebudet, at der ville
fremkomme et ekstra nr. af BASTA og i stedet får vi et
debatoplæg i BASTA-formatet. overhovedet at komme i tan-
ke om at anvende og benytte AST's of f icielle tal-erør til-
brug for angivelser af subjektiv karakter over for andre
bestyrelsesmedlemmer, som man har et horn i siden på, og
hvordan i alverden kan Jim Pedersen som ansvarshavende
redaktør gå med hertil? Det er for dårligt, og de nævnte
er åbenbart også blevet klar over det uholdbare i at be-
nytte BASTA til den slags ting.
Hvor er a1le de gode intentioner om bestyrelsesarbejdet
m.v., når det blev sær1igt vedtaget på bestyrel-sesmødet
den l-6.10. ikke at udsende nogen information, da emnet
var lidt for pinagtigt for aIle.

Dette nævnte er blot et eksempel på hvordan enkelte med-
lemmer i bestyrelsen opfatter det begreb der hedder sam-
arbej de.

Men nævnes skal endnu et eksempel! I sommer hvor næsten
alle var på ferie, i det sædvanlige BASTA, fremkom et
indlæg fra hr. Zabe1, der nu dækker diciplinerne Økono-
mi, budgetstyring, jura, r.f,. samt også tekniske instal-
lationer og hvad dertil hører.

I indlægget fremkommer hr. Zabel med sine synspunkter
om central/kollektiv varmtvandsforsyning i AST bI. a.
økonomital. Indlægget var skrevet af Zabel som besly
relsesmedlem - uden at dette indlæg forud var blevet be-
handlet-f bestyrelsen/redaktionsudvalget.

Dette er i sig selv galt nok, men værre er, at de Økono-
mj-ske beregningetr der blev angivet af hr. Zabe1, senere
viser sig ved ekspertbistand at være fejlagtige og kun
dækkende en meget ringe deI af de ree}le omkostninqer
fra 3 ti1 5 mio. Der er al-tså sket en misinformation af
andelshaverne. Alt dette er sket på trods åf, at besty-
relsen på intet tidspunkt havde drøftet varmtvandsforsy-
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ning endnu, i- forbindelse med installation af fjernvar-
me. Man klager over manglende informationsformidling,
men er det ikke at disinformere?

M.h.t. selve debatoplægget på 1,2 sider. Hvad mon der me-
nes med debat, når de 3 bestyrelsesmedlemmer præsenterer
os for håndfaste angivelser på allerede vedtagne præmis-
ser. Hvad er det vi skal debattere?

Er det handlingsplanen på side 1-2 på dens 8 punkter, eI-
ler skal den betegnes som redningsplanen for AST?

I de B punkter opridses jo nødvendigheden af en virkelig
håndkraftig styringr €n bedre åben og gennemskuelig
drift af AST samt bedre dokumentation, bedre informati-
oh, nedsættelse af arbejdsgrupper, sober arbejdsgiverad-
færd og endelig til sidst, bestyrelsens sikring af drif-
ten i AST efter andelstanken.

Hvad er det for noget. AST har nu igennem 22 år klaret
sig væ1dig fint som andelsboligforening, med klar opfat-
telse af bl.a. drift efter andelstanken og økonomien er
fin, og langt de fleste er glade for at bo her, og
bestyrelsesarbejdet er stort set altid foregået absolut
ti1 fredsstillende .

Er AST i færd med at gå neden om og hjem? Det skull-e man
tro, når man læser dette debatoplæg. Flertallet af
bestyrelsen kan forsikre orr at vi nok skal sørgie for
ASTrs ve og ve1 i alle henseender nøjagtigt som tidl-ige-
re bestyrelser har gjort det i mange år.

Det er og bliver et urimeligt og uovervejet debatoplæg
og man kan kun beklage, at noget sådant skulle føre til
en ekstraordinær generalforsamling.

Kai Jensen tilkendegav netop aftenen i forvejen at have
Iæst debatoplægget , og fandl sit navn nævnt it<t<e særIig
positivt. f åbent brev til bestyrelsen fra Nie1s Zabel-,
Connie Holde, Susan Pedersen og BASTA!s redaktør Jim Pe-
dersen af 18.10.1989 indkaldte de nævnte til deadline-
møde til 30.1-o.1989 for afl-evering af indlæg ti1 et af
de nævnte planlagt særnummer af BASTA. De 3 vidste fra
bestyrelsesmødet den l-6.1-0.1989, åt Kai Jensen vil-le væ-
re ude at rejse i tiden op ti1 30.1-0.1989 samt i dag:ene
derefter, og at Kai Jensen ydermere måtte ofre en ekstra
flyvebillet for at være med på generalforsamlingen den
06.l-1.1989, og alligevel blev indkaldt til nævnte møde
den 30.10. l-989.

Dette nævnte fandt Kai Jensen udtryk for manglende sam-
arbejde. Endvidere var Kai Jensen af den mening, at de
kritiske røster omkring hans person havde anden begrun-
delse end udtrykt i debatoplægget: Nemlig Kai Jensens
modstand mod installation af varmt vand uden at projek-
tet er grundigt giennemarbejdet. De egentlige problemer
opstod, da Niels Zabe1 i gaStA nr. 15 orienterede an-
delshaverne om indlæggelse af varmt vand uden bestyrel-
sens forudgående viden derom. I nævnte indlæg i BASTA



B_

redegør Zabel for, at varmt vand kan installeres for kr.
2r5 mio. incl. nedtagning og ændring af rørføt:-n9efl, med
en lejeforhØjelse til føLqe ca. kr. 60,00 pr.md. Dette
fandt Kai Jensen er at føte beboerne bag Iyset. Zabel
taler om åbenhed og beboerorientering, og så handler han
anderledes og bl-iver fornærmet. De iflg. Zabel kr. 2,5
mio. bliver snarere kr. 4 mio. hvortil kommer udgift ti1
nedtagning af eksisterende installationer ca. kr.
Soo.ooO,oO , og så bliver den relevante lejeforhØjeIse
mere end dobbelt så stor som oplyst af Zabe1. Og til-med
kommer derudover udgift til reparation af fliser, skabe
og retablering i øvrigt i lejlighederne, sidstnævnte ud-
gift at betale også af andel-shaverne. Kai Jensen udtryk-
te også at være uenig med Zabel vedrørende fordeling af
lejeforhØje1sen, specielt vedrørende Anneberghus, som
ikke har gulvafløb, og uenig m.h.t. hvorvidt vandmålere
kan undværes og om afgift på ekstra radiatorer skal be-
vares. Kai Jensen fandt, dt de nævnte problemer omkring
varmt vand skulle behandles grundigt og med høring af
andelshaverne derom og ikke hastebehandles til stil-
lingtagen allerede primo 1990 som ønsket af Zabel.

Lene olesen fandt det formel-t forkert på denne ekstra-
orAInære qeneralforsamling at væIge ny bestyrelse. Ny
bestyrelse burde væ1ges først på næste ordinære general-
forsamling, således at en midlertidig bestyrelse blev
konstitueret for tiden frem ti1 den ordinære generalfor-
samling.

Dirigenten svarede hertil, åt ifIg. dagsordenen skulle
ny egentlig Uestyrelse væ1ges og if1g. foreningens ved-
tægter var intet til hinder for egentligt nyvalg på en
ekstraordinær generalforsamling ti1 indtræden i 1øbende
valgperi-oder for hver bestyrelsespost.

Jirn Pedersen fandt det beklageligt, at der ikke forud
@ralforsamring var udsendt et særnummer af
BASTA således at begge parter i BASTA kunne have fremsat
egne argumenter omkring det opståede bestyrelsesproblem.
Da foreningens formand og 3 andre bestyrelsesmedlemmer
ikke efter det åbne brev af l-8 . l-0. l-989 til bestyrelsen
havde lavet indlæg til et sær-BASTA, blev et sær-BASTA
ikke udgivet, men i stedet blev runddelt det bekendte
debat-opIæg, for omkostning de i debatoplægget nævnte
kandidater.

Jim Pedersen udtalte dernæst, dt uanset denne general-
forsamling ikke var en fodboldkdf,P, ville han give t'det
røde korttttil Svend. Dam og Kai Jensen fortrurent spilrt.
Jim Pedersen opfordrede ti1 at debatten blev holdt på et
sagligt niveau, i stedet for personforføIge1se.

Birger Riis opfordrede til en mere saglig debat omkring
dagsordenspunktet .

Connie Holde gav følgende gensvar til Svend Dams erklæ-
iTng:-_
Ad 1: Intet materiale og manglende dagsordener:
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F.eks. er afhol-dt 3 bestyrelsesmøder i oktober 1989.
Dagsorden blev først afleveret fra formanden aftenen før
eller om morgenen samme dag som mØderne skulle holdes.
og kun til det første bestyrelsesmøde den L7.O4.1-989 fik
bestyrelsesmedlemmerne materiale. Det kan ikke være rig-
tigt, dt det skal være umuligt at forberede sig, rrvi
aner ikke, hvad vi skal hotde møde omrr.

Ad 2: Manglende indkaldelser:

Op tit et bestyrelsesmøde i sommer j- år blev Niels Zabel
ikke indkaldt ti1 mødet. Connie Ho1de sendte telegram
ti1 Zabel- om mødet, og Zabel kom hjem fra ferie for at
deltage i mødet.

Ad 3: Udskiftning af nøgler:

Der er i orden, dt skifte 1ås på kontoret ved bestyrel-
sesskift, men så må også straks udleveres nøg1e tiI de
enkel-te bestyrelsesmedlemmer. Som nyvalgt er man ,tnys-
gerriq/ivrigrr' for at komme i gang, og vii gierne gennem-
læse papirer på foreningskontoret. At hvert bestyrelses-
medlem skuIle have nøgle til boksen, €E aldrig blevet
nævnt, men nøgl-en bliver gemt væk med den begrundelse,
at man ikke vil have bestyrelsesmedlemmer til at rrsnage
i boksenrr! For nylig blev holdt festudvalgsmøde, hvor
udvalget fra boksen skuIle bruge festkassen med peng:e,
billetter m.v., men boksnøgIen var væk, og udvalgsarbej-
det blev forsinket.
Ad 4: Insinuering af tyveri:
Holde medgav, åt som anført af Svend Dam er affæren
føl-elsesl-adet, men da kun 7 bestyrelsesmedlemmer har
nøgle til kontoret, hå den el-Ier de mj-stænkte personer
være bestyrelsesmedlem(mer), 09 det er ubehageligt!
Hvilke penge er forsvundet, hvordan og hvornår?

Ad 5: Information af beboere:

Connie HoLde fandt det rigtigst om BASTA bringer referat
af bestyrelsesmøderne, da det er vigtigt med åbenhed og
ærlighed over for andelshaverne, og oplyste tidligere at
have henstillet derom til Svend Dam, som blot havde sva-
ret, at jo mere folk får at vide, jo mere nysgerrige
bliver derr.

Ad 6z Kopimaskine:

Connie Hol-de oplyste, åt bestyrelsessuppleanten konkret
er nægtet at tage kopibilag vedrørende inspektøransæt-
teIse.

Ad 8: Kritik af referaterne:

Connie Holde fandt det underligt, at det altid sku11e
være hende, Zabel- og Susan Pedersen, der misforstod re-
feratteksterne, når Svend Dam og Kaj- Jensen flere gange
har handlet anderledes end forud bestemt ifIg. referat.
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Ad 9z Ansættelse af inspektør:

Connie Holde fastholdt sin kritik af ansættelsesprocedu-
ren og tilkendegav det urigtigt, som påstået af Svend
Dam, at hun på nogen måde skulle have fremsat ønske om
ansættelse af en hende bekendt ansøger til stillingen.

Holde oplyste, åt på bestyrelsesmøde den 15.08.1989 blev
besluttet, at inipektørudvalget (Svend Dam, Kai Jensen
og Sven Christensen) blandt de ansøgrere hele bestyrelsen
havde valgt ud, skulle finde 8-10 ansØgiere egnede til
stillingen, og derefter fremlægge disse ansøqninger for
den øvrige bestyrelse. Dette blev ikke gjort, kun 7 blev
valgt ud, og kun 3 blev kaldt ti1 samtale, på samme af-
ten og med beregnet L/2 time til hver ansøger! Er dette
nok til at afqøre om konkret ansøger har fornødne kvali-
fikationer til bestridelse af den ansvarsfulde
inspektørstil-Iing? Susan Pedersen og Holde gjorde indsi-
gelse imod at kun 3 var kaldt til samtale. Resultatet
b1ev, åt de resterende 4 udvalgte ansøgere blev indkaldt
tit samtale. Holde ville overvære samtalerne, men blev
afvist med bI.a., at det skuIle hun bare lade
inspektørudvalget om. Holde efterlyste stadig et svar
på, hvorfor hun som bestyrelsesmedlem ikke måtte overvæ-
re disse ansættelsessamtaler?

På bestyrelsesmøde hos administrator den l-8.09.l-989 hav-
de Svend Dam på dagsordenen et punkt 5: Afslutning af
gennemgang vedrørende ansøgere ti1 inspektørstil1ingen.
Punktet blev ikke gennemgået, da det på bestyrelsesmødet
blev oplyst af Svend Dam, at ny inspektør allerede var
ansat af inspektØrudvalget.

Ad l--6 og B*9:

Connie Holde fandt i'det hele - modsat Svend Dam - de
rejste kritikpunkter begrundet.

C.C.Baltzersen fandt ikke, dt Nie1s Zabel- tthar opfundet
@rken eIler det varme vandrt når han kan fo-
reslå indlæggelse af varmt vand i ejendommen. Baltzersen
fandt at installation af fæ11es varmtvandsforsyning vi1
slå bunden ud af AST's økonomi.

Hr. Koefoed udtrykte at være ked af de
FroElEmer -f foreningen, Koefoed fandt trde
rige og hurtige med nye ideer.

Niels ZabeJ- bemærkede følgende ti1 det
hAI æg- vearø rende 1 ic itat ion-kr j-t ikpunktet

p.t. opståede
ung:ett for iv-

i Svend Dams
anførte:

Da Niels Zabel i sommer forespurgte et håndværksfj-rma
vedrørende dørtelefoner og antenneanlæg havde Zabel op-
nået bemyndigel-se dertil. Zabel mente derfor ikke at ha-
ve handlet på egen hånd i den sag.

Specielt vedrørende brandsikring oplyste Zabel, åt arki-
tekt Jørgen Hammelboe oprindelig meddelte overslag på
brandsikringsudgiften stort ca. kr. 1,2 mj-o. Bestyrelsen
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havde senere modtaget underhåndsbud fra snedkermester
Thykjær Larsen stort ca. kr. 630.000,00, oS sidstnævnte
til-bud blev accepteret af f lertallet i bestyrel-sen. Za'
bel kunne dog tilføje, at ved sammenligning med andet
relevant tilbud over for naboandelsboligforening kunne
brandsikringsarbejdet i stedet være udført for nok kun
kr. 407 .000,00 !

Nie1s Zabel henviste til, at under Kjeld Svendsens for-
mandsperiode var i en sag under licitation indhentet
tilbud fra fl-ere firmaer med tilbudspris på det samme
arbejde melIem ca. kr. l-00.000,00 og kr. 400.000,00, og
derfor kunne Zabel anbefale licitation frem for kun max.
2 underhåndsbud uden Iicitation.

Zabel tilføjede endvidere, at m.h.t. hans indlæg i som-
mer i sasfa om varmt vand m.v. havde Zabel flere gange
forsøgt at få spørgsmåIet behandlet som punkt på et
bestyrelsesmøde, uden he1d. Og derfor fandt Zabel ingen
anden udvej end at gøre indlæg derom i BASTA. Via admi-
nistrator er ansøgt om udsættelse med frist for lov-
liggørelse af de gasvandvarmere, der i modsat fald vil
være ulovlige fra 01. 01. 1990.

Sven christensen kunne ti1 Connie Holdes indlæg oplyse,
æsenest afholdte bestyrelsesmøder er dag-
sordenen fremkommet meget sent, alene p.g.a. tidsnød.

Sven Christensen tilføjede, at i samtalerne med de
indkaldte ansøgere til inspektørstil-lingen havde udover
Svend Dam og Kai Jensen deltaget enten Sven Christensen
eIler Kirn Lindberg på skift.

C.C.Baltzersen oplyste, at vandledningerne i foreni-ngens
@ovlige på dispensation som føIge af oprin-
delig underdimensioneringi, således at skal varmt vand
indlægges, skat også nye rør indlægges.

Fru Secher Madsen kunne oplyse generalforsamlingen om
nu at have boet 60 år i AST. Hun erklærede henvendt til
Niels Zabel: ItHvis du viI have varmt vand ind, må du
selv betale det, og er du ikke tilfreds dermed, må du
flytterr.
susan Pedersen fandt det uforståeIigt, at referaterne af
@erne ofte bl-iver misforstået.

Jim Pedersen henviste tiI, at det seneste referat af
Uestyref sesmøae afholdt hos admi-nistrator den l-6. l-0. 1989
var udfærdiget af Susan Pedersen. Svend Dam og Sven
Christensen havde indvending imod enkelte punkter i re-
feratet og vi1Ie ikke underskrive dette. Heroverfor op-
lyste Jim Pedersen, åt referatudkastet iflg. særlig af-
tale på bestyrelsesmødet var forud fremsendt ti1 admi-
nistrator for godkendelse, og administrator havde ingen
bemærkninqer haft til indholdet deraf.

Advokat o1e Fischer oplyste hertil, åt som aftalt på
de OIe Fischer gennemgået referatet
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specielt vedrørende juridisk relevant indhold heraf, og
havde ingen indvending hertil, og ingen kommentar i
øvrigt ti1 indholdet.

El-se Madsen udtrykte stor tilfredshed med Zabels orien-
Eer1nq- omEr i-ng varmtvandspro j ekt .

Torben NieLsen oplyste at være kommet i god tid til ge-
@en, og havde hørt fl-ere beboere tale sam-
men om ikke at kende flere af de til bestyrelsen opstil-
lede kandidater. I det mindste kunne debatten på gene-
ralforsamlingen så resultere i, at de mødende nærmere
fandt ud åf, hvem man burde stemme på. Torben Nielsen
oplyste i øvrigt at være svoger til trliels Zabel, idet
svogerskabet dog på ingen måde betyder, at de 2 altid er
enige.

Torben Ni-elsen fandt, åt debatoplægget fra ttrebellernert
og meddelelsen til andelshaverne fra Itformandsfraktio-
nen'r hver for sig gav et grundlag for at tage stilling
ti1, hvad hver fraktion i bestyrelsen stod for: I rrre-
bellernes" oplæg er et konkret indhold at forholde sig
til med nærmere ieAegørelse for, hvorfor nistillidsvotum
blev stillet. Anderledes forholder det sig med 'rfor-mandsfraktionenstr meddelelse, der er upræcis og uden an-
givelse df, hvilken still*ingtagen der rent faktisk
gøres, såIedes at Svend Dam også kunne have sparet gene-
ralforsamlingen denne aften for megen spildtid ved blot
at besvare de 9 kritikpunkter under eet med ordeneI'sludder og vrøv1rr, en ikke særlig seriøs måde at debat-
tere på. Torben Nielsen fandt tonen i meddelelsen fra
formandsfraktionen og Svend Dams indlæg på generalfor-
samlingen meget nedladende over for trrebellernetr. I ste-
det for at kommentere de konkrete sagsforhold forsøgterfformandsfraktionentt at mistænkeliggøre enkelte personer
blandt de kritiske medlemmer af bestyrel-sen.

Torben Nielsen henstillede ti1 generalforsamlingen omttat gå efter bolden og ikke efter mandentr.

Niels Zabel henstillede ti1, at man ventede med at
arøfte varmtvandsprojekt m.v. indtil en efterfølgende
generalforsaml ing derom.

Leif Nicolaisen kritiserede den megen diskussion på ge-
@n om de indholdsmæsiigt srnå klagepunkter
bestyrelsesmedlemmerne imeIlem.-I øvrigt anbefalede Ni-
colaisen foreningen i højere grad at værdsætte det
gårdmandsarbejde Torben Jensen udfører, hvilken anbefa-
ling udløste klapsalve fra salen.

Også Steen Vitoft henstillede som forud Zabe1 ti1, at
diskussionen om varmtvandsprojekt m.v. afventede en se-
nere generalforsamling. I øvrigt præciserede Vitoft, at
engergiudvalget var nedsat af bestyrelsen for objektivt
at arbejde med hvilke problemer, muligheder, økonomj_sk
udgift m.v., der vi11e være i forbindel-se med tilslut-
ning ti1 fjernvarmenettet samt indlæggelse af varmt
vand. AIt for fremlæggelse i rette sammenhæng på en se-
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nere general-forsamling.

Kai .Jensen oplyste at have omtalt varmtvandsprojektet
for også kort drøftelse deraf på generalforsamlingren,
således at de mødende derved kunne bl-ive bekendt med,
hvilken stillingtagen tiI projektet de opstillede besty-
relseskandidater gav udtryk for.

Kai Jensen anførte endvj-dere, at mulig fjernvarmetil-
slutning sker først i 1øbet af 199L, således at forenin-
gen har god tid nok for rigtig p1anlægning af
varmtvandsprojekt. TiI det af Zabel vedrørende flere mu-
lige tilbud på brandsikring anførte fremhævede Kai Jen-
sen, at ved vurdering af flere mulige tilbud, sker over-
vejelsen ikke alene på grundlag af pris men i lige så
høj grad omkring hvem der ønskes som tilbudsgiver, den-
nes kapacitet, erfaring og renomme.

Jim Pedersen oplyste ikke at dele Kai Jensens frygt for,
at varmtvandsprojekt rrkommer ind ad bagidørenrr. Et sådant
projekt skal naturligvis ti1 afstemning på generalfor-
saml ing.

Deneke Mortensen og

-

Kurt Christensen efterlyste begge
bestyrelseskandidater fra Anneberghus.

Arnth IJarsen henstj-Ilede tiI, at generalf orsamlingen
snereEE påbegyndte afstemning til bestyrelsen, da elIers
Itde gamle andelshavererr forinden vil1e være gået hjem.

Lassen fik på forespørgsel derom oplyst, åt foreningens
nye ejendornsinspektør ikke var tilstede under general-
forsamlingien. Svend Dam oplyste, at ejendomsinspektøren
som bekendt har daglig kontortid mellem kI. 8.00-9.00 på
ejendomskontoret Sandbygårdvej 2a, k1d.

Birger Riis fandt det et ubegrundet postulat at sige, åt
de nyopstillede kandidater ti1 bestyrelsen er usaglige
og unge.

Connie Holde oplyste som svar til Sven Christensen, at
hun--var-l besj-ddelse af bI.a. 4 indkaldelser til- besty-
relsesmøde, dateret ti1 samme dag eller dagen før besty-
relsesmøde. Holde håbede, åt generalforsamlingen Iøbet
af aftenen havde fundet ud af , at de |tungett går ind for
åbenhed, ær1i-ghed og respekt for andre mennesker.

Både S.Jørgensen og Lene Olsen anbefalede afstemning
uden yderligere diskussion.

a. På forespørgsel derom fra dirj-genten opstillede alene
føtgende kandidater til formandsposten i foreningen:

Svend Dam og'Jim Pedersen.

Kai Jensen
Kai Jensen
Svend Dam i

anbefalede at afgive stemme på Svend Dam.
havde i mange år arbejdet godt sammen med
bestyrelsen.
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Birger Riis anbefalede at afgive stemme på Jim Peder-
sen med beqrundelse også, åt Birger Riis tidligere
har arbejdet godt sammen med Jim Pedersen i bestyrel-
sen.

Kai Jensen fremførte, at Jim Pedersen som ansvarlig
redat(tør af beboerbladet BASTA ikke både kan/bør
bestrj-de posten som formand for foreningen og som
ansvarlig redaktør for BASTA.

Jim Pedersen bebrejdede Kai Jensen dennes argumenta-
Elon Tmod valg af Jim Pedersen, nemlig argumentet om,
at Jim Pedersen i tilfæIde af valg tiI formand i for-
vejen er ansvarshavende redaktør for BASTA. - Jim Pe-
dersen henviste i øvrigt til og forklarede nærmere,
at dennes redaktørjob med udgivelse af BASTA hviler
på skriftlig specificeret aftale fra 1988 foreningen
og Jim Pedersen imeIlem.

I øvrigt oplyste Jim Pedersen, åt han efter en tid
med hård belastning på sit job nu har bedre tid til
at påtage sig bestyrelsesjob i foreningen for en om
mulig Iænqere periode.

mandspost og BASTA-job.

Da ikke flere ønskede ordet for afstemning, 9eil-
nemførtes skriftlig afstemning ad formandsposten så-
ledes:

Jim Pedersen opnåede lL7 stemmer

Svend Dam opnåede 82 stemmer,

og Jim Pedersen blev valgt som ny formand for fore-
ningen (for periode frem til ordinær generalforsam-
ling i 1ee1).

b. På forespørgseI fra dirigenten meddelte følgende an-
delshavere at opstille ti1 valg af bestyrelse i
øvrigt:
C.C.BaItzersen, Poul Jønsson, Peter Hal1berg, Kaj
Jensen, Kim Lindberg, Niels Zabel, Sven Christensen,
Birger Riis, Connie Ho1de, Pelle Nigard, Steen Vitoft
og Svend Dam.

De opstillede præsenterede sig alene ved navn fra ta-
lerstolen.

Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende re-
sultat:

Leif Nicolaisen bebrejdede
ffi vedrørende

Birger Riis:

Kim Lindberg:

Kai Jensen dennes kritik
konflikt imelfem for-

156 stemmer (for periode ti1 ordinær
generalforsamling 1991)

1-27 stemmer (for periode ti1 ordinær
generalforsamling 1991)
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Connie Holdez a2O stemmer (for periode tiI ordinær
generalforsamling L990) .

Steen Vitoft: l-08 stemmer (for periode tiI ordinær
generalforsamling L990)

Pelle Nigard: l-06 stemmer (for periode til ordinær/
generalforsamling l-990) .

Peter Hallberg: l-00 stemmer. (for periode til ordinær
generalforsamling 1990) .

De nævnte 5 var dermed valgt til bestyrelsen

og da ingen forlangte særskilt afstemning vedrørende
bestyrelsessuppleant, blev

Kai Jensen: 94 stemmer

valgt som ny suppleant (for periode frem ti1 ordinær
generalforsamling L99l-) .

Følgende opnåede ikke valg:

- '#'o,oi4,.
- J t'

- ' j r ^i
' 'Adz:

Nie1s Zabel:
Svend Dam:

89 stemmer
A4 stemmer

Sven Christensen: 80 stemmer
Poul JØnsson: 46 sLemrner
C.C.Baltzersen: L4 stemmer.

Da herefter iktce flere ønskede ordet, takkede dirigenten for
god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

JR/Or


