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ORDTNÆ. GENERÀLFORSAII{ING

i ANDEI*SBOLTGFORENINGEN A. S.T.

A
.A,r L994, den 1-2. april afholdtes ordinær generalforsamling i

s.T. i aulaen på Bellahøj Skole.

I alt l-3o af boligforeningens andelshavere var mødt eller repræ-
senteret ved fuldrnagt (i alt 56 stk. fuldrnagter) .

Foreningens formand Jim Pedersen bød velkommen.

På vegine bestyrelsen udtalte Jím Pedersen mindeord om tidligere
bestyrelsesmedlem i forening'en Kin Lindberg, som på grund af
sygdom døde i april L993. Kirn var forud aktiv i A.S.T.rs bestyrel-
se i mange år, til stor glæde for mange andelshavere, altid i godt
humør og efterlader et stort tomrum, ikke mindst for hustruen Pia
09 sønnen Jesper.

Ilele generalforsamlingen mindedes Kim med et minuts stilhed.
På forslag fra bestyrelsen blev administrator, advokat Ole Fis-
cher, valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig.

Herefter blev nedsat
og Allan Sawichi.

stemmeudvalg: Kim Vüeidemann, Torben Ni-elsen

I overenstemmelse med den
samlingen blev følgende
så1edes:

foreliggende indkaldelse tiÌ generalfor-
dagsordenspunkter herefter behandlet

1 Formandens beretning.
Jim Pedersen afragde beretning ledsaget af overhead-plancher
forud fordelt i kopi på alle borde.
Beretningen gengives nedenfor via vedhæftede kopi af be-
retningsmaterialet på føIgende sider 2 - IZ.
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AST - Generalonomllng den l2l4 l?14

ffi-

o Slolus på genopreln¡ngen
o Vondbesporelse IAST

o Solg of leJllgheder
o Øvrlge oktlvileler I 1993

o Gårdrenover¡ng 1994

beretning for 1993

På bestyrelsens vegne skaljeg hermed fremlægge årsberetningen for
1993.

Beretningen er opdelt i følgende 5 hovedafsnit.

Lad os begynde med status på genopretningen
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ASf . Generolonomllng den 12141?94

M oge - Genoprelning ofslutlet
-syslemolisk vedligeholdelse

o Stodig en deludtcetheder - örsog?
. Oversele ulcelheder
. Beskqdlgelser efler lepololion
. Utcelheder ligger ûden for reporolionsomrôdel
. Sommenhceng med lidligere udførl fjcereunderslrygnlng

o Somlel udgifl3,7 mlo;kr.
. Herqf co. 2 mio.kr. vedrøret logbelcegningen
. En lololudskiflning vil kosle co.23 mio.kr
. Områder med råd og syqmp er udskiflel
. Togel hor slodig en del leveår på slg

3

Bestyrelsen er ikke tilfreds med tagenes tilstand efter genopretn¡ngen.

Det vil være økonomisk fornuftigt med en fortsat reparation.

Der er behov for en systematisk gennemgang af tagene og registrer¡ng
af utætheder foretages løbende fremover således at reparationer
samles og udgifterne holdes nede.
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AST - Generqllorsomllng den 12141?14

#- ndgongsporlier og døre

o lndgongsporlier og lroppeslen renoverel
o Risle udskiflel
o Forve onvisl qf Slodsorkileklen

. Focodecensur

o Døre renoveret
. Forbedrel dørgreb / låsemekonlsme
. Udsklflel dørpumper
. Spqrllel og molet dørene

Vi har erfaret, at der er behov for en gennmegang af dørpumperne.

En sådan gennemgang vil blive iværksat snarest og vi beder beboerne,
om ikke selv at stille på pumperne. men i stedet rekvirere personalet.

Det er vigtigt, at dørene bliver trukket i, så de låser - og det skal ske så
vidt muligt uden, at dørene smækker så malerier m.v. falder ned af
væggene.
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ASI - Generqllorscmllng den 1 214 1??4

ffi- lskudsordningen - slotus

o I oll indbelolt t¡l AST - kr. 3,8 mio.kr.

o Tilsogn om co.5 mio.kr. tilgårdrenoveringen
. Tllskud efler 10.000 kr's ordnlngen: 2,7 mlo.k¡.
. Tllskud efler lov om privol bylornyelse: 2,3 mio.kr.

o Cs. 100 skemqer (l mlo.kr.) på venlelisle
o Tvivlsomt I hvllket omfong AST kqn få

yderllgere tilskud

Det betyder også, at vore resterende genopretningsarbejder må
finansieres i takt med, at driftsbudgettet kan bære udgifterne.

Med nuværende kendte forudsætninger, vil det ikke være rentabelt med
yderligere lånoptagning til genopretning.
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ASf - Generqlorscmllng den l2l4l9i4

M
1995 - ?

RestbudgotDriftsbudget pr.
Bvoninosoruooe

Budget
1992

Udtøtt
1992 - 93

Planlagt
1994

lnslallalioner 7.950 5.150 1.500 6.050

Taoe og nedløb 3.150 3.700
1.000Opgange og kældore 77s
s.500+mallnø al d.o.

Etaoeadsklll., isolerino ., 1.850 2.704

Facade;úiírduer,døre, 7.600 4.400 3.000

1.700 2,100+mal¡ng vlnduør
ferræn / oårde 7.775 9.000 250

Ny belysning, skure og
gárdhaveindretning

0 't.500

Udglft før Tllskud

fllskudsordnlng
30.800

0

13.250

-3.500

12.000

-5.300

20.600

0

Nettoudglft 30.800 9.750 6.700 20.600

konomisk oversigt

6

Se vedlagte notat. af 4. april 1994.
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Brønshøj den 4. april1994

Økonomisk overs¡gt

Skemaforklarine:

Ugifter opdelt efteer bygningsgrupper.

Budget 92: Genopretningsbudget som det blev fastlagt i 1992.

Udført 92-93: Udførte arbejder jvf.,årsregnskaber 92 o993.

Planlagt 94: Planlagt gennemført i år.

Restbudget 1995 og frem: Arbejder som vore rådgivere på nuværende tidspunkt har vurderet, at vi
mangler efter I 994-aktiviteterne.

Det betyder ikke, at bestyrelsen har tænkt sig at fortsætte i uændret tempo. Der har været

megetfart påfor at opnå størst muligt statstilslad til AST. Bestyrelsen planlægger nu et par år
med pøuse for at kunne følge op må de mange arbejder inden for garantiperioderne.
Endvidere skal vi have styr på den daglige drift under de nye forhold.

Udgifter før Tilskud: Sum af sidste 3 kollonner giver knapt 46 mio.kr. En forskel i forhold til budget
92 pä godt 15 mio.kr., som jeg vender tilbage til.

Samlet tilskud fra staten forventes atløbe op i knapt. 9 mio.kr.

Samlede nettoudgift for AST's genopretning i alt godt 37 mio.kr. Og vi har efter gårdrenoveringen

nået godt halvdelen. Resten skal finansieres uden statstilskud

Gennemsang af de enkelte bvgningsgrunper:

fnstallationer:

Samlet forventet udgift ca. I2,7 mio.kr. mod budgetg2 pã knapt 8 mio.kr.

Forskellen forklares dels ved ekstra udgifter ved totalrenovering af faldstammer og gulvaføb i A-hus,
hvor bl.a. alle toiletter blev udskiftet.

Endvidere har udgiften til udskiftning af faldstammer været undervurderet i 92.budgettet, jvf. de

erfaringer, vi har gjort med A-hus.

Tage:

Ekstra udgifter til nødvendige følgearbejder i forbindelse med udskiftningen. (Udluftningssten og
udskiftning af alle udluftningshætter, udskiftning af tagkonstruktion med råd og svamp).

Opgange og kældre:
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Kun genopretningen var medtaget i 92-budgettet. Maling betegnes som alm. vedligeholdelse. Dog er

beløbet så stort, så vi har taget det med i oversigten.

Etageadskil.isol.: Alene en revurdering af prisen til 94-priser.

Facader m.v.: En stor del er gennemført og indgangspartier under budget. Da omfang og metode

omkring genopretning af sålbænke og andre elementer er revurderet forventes en mindre besparelse i
forhold til 92-budget. Hertil kommer maling af de nye vinduer, som vi skal regne med at begynde på i
slutningen af dette årti. Denne udgift var medtaget i 92-budgettet, da vi i forbindelse med

vinduesudskiftningen fik lavet en vejledning og et budget over vedligeholdelsen.

Terræn og gårde: Indholdsmæssigt stort set uændret. Stigningen vedrører primært prisstigning.

Ekstraudgifterne til gårdrenoveringen, der ikke var omfattet af 9}-budgettet, er samlet i efterfølgende

bygningsgruppe, der omfatterrNy"belysning,i,gårdene; nye,skure og indretning af gårdhaverne. Samlet

ca. 1,5 mio.kr. som er disponeret af gårdhaveudvalgene og i samarbejde med disse og fremlægges til
godkendelse af generalforsamlingen senere i aften.
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AST - Generalor:omllng den 12/4 1'ì74

M ondbespqrelse iAST

o Vqndqfgitten er foldel med cq. t 85 tkr.
. Skqtleblllel l?94: Nedgong I vondofglll for A-hus
. Ârsqgen el el co. 23,57"\averc m3'forbrug

o Tolqludskiftnlng lil vondbesporende toiletter i
A-hus
. Sqmlel udgift 4(X).(þ0 kr (co. 200.0@ hvis kun delekle

skulle udsklfles).
. Tolletlerne¡ reelle vondbesporelse er endnu slørre
. Merudglflen lll vondsporende loiletler ljenl hjem endnu

før de kolkulerede 5 år, nu hvor vondofglflerne sliger år
for år

. løbende foldslqmmeudskitlning I de øwige 2
ejendomme suppleres med vqndbesporende loiletler

7

23o/o lavere forbrug svarer til et fald i forbruget fra 10.580 m3 til 8.092
m3, i alt knapt 2.500 m3. -

Bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at ejendommen ved
faldstammerenoveringen fik bademulighed i alle de lejligheder, som
ikke havde haft det tidligere.

Grunden til dette fald i vandforbrug er, at bestyrelsen accepterede et
godt tilbud på totaludskiftning til vandbesparende toiletter iforbindelse
med renover¡ngen. Dvs. at den reelle vandbesparelse, som toiletterne
har givet - alt andet lige - er endnu større.

Med andre ord er merudgiften til vandsparende toiletter tjent hjem
endnu før de kalkulerede 5 år, nu hvor vandafgifterne st¡ger år for år.

Dette bekræfter bestyrelsens politik: At den løbende
faldstammeudskiftning ide øvrige 2 ejendomme suppleres med
vandbesparende toi I etter.
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Som det fremgår er ventelistesystemet væsentligt mere brugt end
tidligere år, hvor det som regel kun var 2 - 5 lejligheder, der blev solgt
via listerne.

Arbejdet med at administrere systemet er stort og tidskrævende. I 93
har det været muligt at hæve et administrationshonorar på kr. 6.300 af
det bestyrelsesmedlem, der har besværet.

Beløbet er Brutto. Dvs; moms og skat fragår:

ASf - Generqllorromllng den 12141?94

M
o 50 lejligheder sot lilsolg iårels løb

. Co.20 lejligheder hor scalger lndsllllel køber

. Co. 30 leJllgheder lll venlelisle (pt. 9 leJllgheder tilbydes)

. Enkelle lejligheder lilbudt lil sommelcegning ' men lkke
prokliserel

"o-Nyhventelistesyslem logel i brug morls 93
. Åbnel lor ekslerne onsøgere
. Admlni¡lrollonsgebyt på 50,00 kr. for lllmelding og pr.

ekstua lilbud om ledlg lejlighed

- 84 nye onsøgninger - pt. I oll 3ó6 regislrerlnger

- 187 tilbudsbreve udsendl
. Admlnlslrolionshonorqr 1993 brutto kr. ó.3(þ

olg of lejligheder
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ASf - Generqllorsomllng døn 12/41?94

M ige oklivileter i 1993

o Vinduessogen tcet på forligsløsning
o Boslq

. 2 Ordincere numre + lndkoldelse lil generolforsomling

. "Håndbog for AST's Andelshqvere" i l. udgove

. lngen beboelredokllon r Beslyrelsen hor volgl ondle
oplyrningsformer pg<r." tidnød :'

o Vond- og energimålere?
. Afvenle evl. lovindgreb / tilskudsordnlng
. Erlodnger fro SolbJerg: Ekslroregnlnger lil celdre beboere

for rumopvormnlng og lll yngre beboere for vo¡ml vond

o Anlenneudvolgel nedlogf

Vinduessagen fik i går (1114194) en forligsmæssig afslutning.

AST har fået sine,krav om udbedring af div. mangler opfyldt og det
overfor entreprenøren ti I bagehol dte bel øb er fri g ivet.

Sidste udestående er, om AST skal have lov til at oppebære den
rentegevinst, som er tjent på det tilbageholdte beløb.

Vand- og energ¡forbrug. Det er bestyrelsens opfattelse, at nuværende
tidspunkt ikke'er det rette for etablering af måleraflæsning. Med
Solbjergs formand har vi udvekslet erfaring omkring energi- og
vandforbrug. Det er helt klart, at det er de ældre, der kommer til at
betale for ekstra rumopvarmning og de yngre for ekstra forbrug af
varmtvand. I mange tilfælde er varmeregningen uændret, idet
udgifterne til rumopvarmning er 4-5 gange så store som udgifterne til
opvarmning af vand. Såfremt der er stemning herfor, vil bestyrelsen
drøfte emnet under dagsordenspunktet eventuelt. AST's forbrug af
vand og energi vil bestyrelsen analysere nærmere for at finde mulige
besparelser. Der er mange penge at hente. De årlige udgifter er knapt
2,4 mio.kr. Mere end 5.000 om året for en gnst.lejlighed.

Bestyrelse har i sommeren1993 forsøgt at få en dialog med
antenneudvalget, men uden held. Det har ikke været muligt at få en
handlingsplan fra AU som grundlag for opkrævning af boligafgift til
dækning af etablering af ekstra satelitkanal, jvf. det forslag AU
fremlagde og fik godkendt på'generalforsamlingen i 93. AU meddelte
her i påsken, at udvalget havde opløst sig pga. manglende tid til det
krævende udvalgsarbejde.
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Omfatter som udgangspunkt genopretning af kloakanlæg -
kældertrapper - lyskasser m.v.

Da bestyrelsen efter rådgivers anbefaling har samlet disse arbejder
under samme projekt, har det været muligt at medtage nye rampefrie
adgangsveje med ny belysning, nye skure og indretning af gårdhaverne
for en ekstraudgift på kun ca. 10-1 5o/o âf budgettet for genopretningen.
Og samtidig opnå en bedre tilskudsordning fra staten.

Den samlede tilskudsdækning er som allerede nævnt næsten 5O%.

AST . GenerqÍonomllng den 12141??4

M
GenerolÍorsqmlingen bemyndigede
beslyrelsen lll ol gennemføre en del of
ASI's genoprelnlngsplon ved oplogelse of
kredlllorenlngslån på mox. l5 mlo.kr.

Bestyrelse og rådgiver foÈeredle forslog

Mqledole blev udsendl lil ondelshoverne

Beboerhøring pr. gôrd

Tllbogemeldlng fio beslyrelse og rådglver

Alholdel¡e af EOG flnillotlvgruppen)
Arbejde I nedsqlle gårdhoveudvolg

Udbud,licilolion og lndkoldelse lil GF

Generqlforsomllngens godkendelse

13. oprlll??3

o

rdindretning 1??4

Jun-sep 1993

lô.17. okl.1993

2. - 4. nov. 1993

21. nov.1993

25.jon. t9?4

Februor 1994

Morls 1994

12. <rprill994
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Sluttelig gennemgik Jin Pedersen i hovedtræk licitations-
resultatet med prisforskel meIlem dyreste og billigste
tilbud på 3,7 rnill incl. moms samt byggebudgettet vedhæftet
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Beretningen gav anledning til følgende bemærkninger/spørgs-
mål:
Er1and Andersen fandt de planlagte forestående kloakarbejd.er
og gårdomlægning alt for bekostelig for foreningen, og hen-
stillede tiI, at kun det absolut nødvendige foranlediges
udført.
Aksel Pedersen erklærede sig kritisk over for bestyrelsens
arbejde på flere konkrete punkter. fndledningsvis præsentere-
de Aksel Pedersen sig som udlært bygningssnedker med mange
års håndværkserfaring. Aksel Pedersen bad bestyrelsen oplyse,
om og hvo-rfor, bestyrãlsen "i boligforeningens ñavn frar ópÈørt
en andelslejlighed, og dermed forårsaget nettolejetab for
foreníngen ved ikke gennemført videresalg af denne lejlighed
? Specielt vedrørende den gennemførte renovering af hoveddø-
rene oplyste Aksel Pedersen, êt han over for bestyrelsen og
rådgivende ingeniør havde påpeget nødvendigheden âf, at
ristene i trapperne til dør btev lukket, da der ikke er afløb
fra risterne, således at vandet ttgår direkte ned tiI funda-
mentetrf. Nævnte anbefaling var blevet ignoreret. Også en
anbefaling fra Aksel Pedersen om bedre ventilation i kry-
bekælderne var blevet ignoreret trods fugt,ige kæIdervægge.
Hoveddørene er istandsat, men istandsat uden at sørge for
tætlukning af dør til karrn. Aksel Pedersen fandt ikke, ât
rådgiverbistanden fra E.K. JØrgensen A/s over for foreningen
har været og er god nok. Endelig kritiserede Aksel pedersen
bestyrelsens arbejde med hensyn til at synsvurdere lejlig-
hederne, hvor Aksel Pedersen mente, ât bestyrelsen ikke hver
gang er påpasselig med at påta1e mangelfulde forhold.
Jim Pedersen svarede: Det er korrekt, ât bestyrelsen for
foreningen har købt en andelslejrighed t og begrundersen êr,
at der i lejrigheden er nangettulaã forhoÍd, som ikke kunne
belastes seneste andelshaver og som tidligere var overset af
en tidligere bestyrelse. For ikke at seneste andershaver
skulle ride økonomisk skade som føLge af en tidrigere syns-
fejl, valgte foreningen at købe lejligheden med henbliÈ på
udbedring af mangelfulde forhord og derefter videresalg.
Renoveringen af hoveddørene er af bestyrelsen lagt på ãt
niveau, hvor dørene fremtræder vejrbestandige og runkÈions-
dygtige og ser rinelige ud. En yderligere kosmetisk bearbejd-
ning har ikke en nytteværdi, der står mår med ekstraorn:<ost-
ning:erne.Hvor der er krybekældre, er det rigtigt, ât ud-
luftningen bør være bedre, og rent faktisk sørgàr bestyrelsen
for bedring heraf i takt med at radíatorerne i stuelejriq-
hederne flyttes fra indervæg til hen under vinduerne. også i
det omfang etageadskirrelsen mod kæIder isoleres senere,
bliver kælderventilationen efterset og om nødvendigt forbed-
ret. specielt vedrørende E.K.Jørqensen A/s erklærede Jirn
Pedersen, at bestyrelsen har valgt nævnte firma som rådgiver
bLandt flere andre mulige emner også på qrund af nævnte
firmas gode dokumenterede resultater/erfaring.
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Ànnette Boje bad oplyst, oil i forbindelse med opskrivning på
venteliste for lejligheder kan påtegnes, hvilken mindste
størrelse lejlighed man ønsker tilbudt ?
Deneke-Mortensen oplyste, ât hoveddørene på tidspunkter med
meget, fugt i luften ikke lukker godt nok.
Niels Zabel erklærede, at bestyrelsen vedrørende kloak- og
gårdrenoveringsarbejderne i det hele taget arbejder på en
uheldig diktatorisk rnåde uden løbende forud at sikre sig
accept heraf fra foreningens medlemmer. De afholdte gårdud-
valgsmøder fandt Zabel havde et forløb, hvor kun bestyrelsen
kunne bestemme løsningsresultaterne. Den samlede renovering
af foreningens hoveddøre fandt Zabel udført uden fornuftig
plan for styrÍng af låsesmed, tømrer og maler.
Jim Pedersen. replicereder.. ât specielt vedrørende istandsæt-
telsen .af".;,'dørene;. så startede.denne allerede (i l-990) inden
den nuværende bestyrelse tiltrådte. Vedrørende venteliste,
kan andelshavere i foreningen blive opskrevet til større
Iejlighed på ventelisten, og såIedes opnå tilbudt lejlighed
større end 70 R2, og notering kan også ske på listen for
rnulig sammenlægning af lejligheder.
Aksel Pedersen fandt det forkert af Jirn Pedersen, ât fralægge
den siddende bestyrelses ansvar for dørrenoveringen, dâ
opstart af renovering er sket i den siddende betyrelses
periode. Dørlåsene sidder ikke på børnevenlig rnåde, de
sidder for højt oppe.
Kaj Jensen erklærede sig overrasket over via Zabel at høre,
at der imellem bestyrelsen og: gårdudvalgene íkke har været/er
fornuftig dialog, og bad om yderligere orientering derom.
Da ikke herefter flere ønskede ordet ad beretningen oplyste
dirigenten, at som følge af begæring fra Niets Zabel skulle
generalforsamlingen meddele stíllingtagen til beretningen via
skrift,lig afstemning, nemlig ja el1er nej til godkendelse.
Skriftlig afstemning blev gennemført med følgende resultat:
e2 ja
31- nej
5 blanke
og dermed var beretningen godkendt.

Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden l_ /l_ - 3l-/12
l-993 med balance pr. 31112 1-993 til godkendelse.
statsaut. revisor H.J.oxenbøIl gennemgik resultatopgørelsen
udvisende årets overskud kr. 492.222tOO (irnod til sammen-
ligning underskud i L992 ca kr. 695.OOO,OO). De enkelte både
indtægtsposter og udgiftsposter blev nærmere gennemgået. I
regnskabet er overskud for L993 overført tir foreningens
egenkapital.
Af balancen frerngår foreningens egenkapital kr. 9. l-BB . 07l,, 00.
r nævnte egenkapital indgår foreningens faste ejendorn med
alene bogført værdi efter afskrivninger kr. 29.73O.241r00.
Den samrede prioritetsgæld indgår i balancen urtimo 1993 med
kr. 32 .539. l-4 3 , 0 0 ( imod til_ sammenl igning ultirno L992: kr .
l-8.337.277,00). AIIe beløbsposterne indehordt i barancen brev
i øvrigt nærmere gennemgået.
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Som anført i note 9 t,il regnskabet har foreningen i 1993
afgivet garantierklæring for to nye andelshavere vedrørende
begrænset de1 af de nævntes banklån for betaling af andels-
lejlighed. Disse garantierklæringer fra foreningen er afgivet
pligtrnæssigt på baggrund af den siden 1". juni L992 gældende
$ 5, stk. 1-2 í lov orn andelsboligforeninger: garanti for 80 Z
af den pris for andelen, der overstiger kr. 40.000100. Som de
afgivne garantierklæringer er formuleret af foreningens
administrator oplyst,e oxenbø11, ât garantistittelsen ikke
skønnes at medføre økonomisk risiko for foreningen.
Oxenbøll gennemgik herefter det regnskabet vedhæftede udkast
tiI likviditetsbudget for L994, udvisende budgetteret kasse-
underskud st,ort kr. 9.O40.000100 forudsat forventet forhØj-
else af boligafgiften fra L/7 1-994 med 7 Z og ligeledes
forudsat,',bolrigf,oreningens';,.,opnåelse af statstÍlskud i henhold
t,i1 allerede modtagne tilskudstilsagn. I budgettet er nærmere
talført de forventede udgifter for den i L994 planlagte
genopretnÍng og almindelige vedligeholdelse for i alt kr.
l-3.l-50.000,00. Det budgetterede kasseunderskud finansieres
via også allerede hjemtagne realkreditlån.
Afslutningsvis gennerngik OxenbøII note om beregning af den
indre værdi af andelskapitalen pr. 3I/L2 l-993. Værdien op-
gjort pr. m2 (uden tiIlæg for mulig kontant betaling vedrø-
rende vinduer og fjernvarme) til kr. 1-.398,23 (inod til
sammenligning i t-992: kr. L.34i-t22).
Rivisors gennemgang: gav anledning t,i1 følgende bemærknin-
ger/spørgsmåI:
Niels Zabel bad revisor oplyse, hvilken betydning for an-
delsværdien det har, at f.eks. realkreditlån stort kr. l-5
miII optages af foreningen og forbruges til genopretnings- og
forbedringsarbejder ?
Secher-Madsen bad oplyst - under henvj-sning tit at foreningen
ifølge regnskabet har leje tilgode hos enkelte medlemmer pr.
årsskiftêtr,,¡.,hvad, der skerr .hvis,man ikke betaler sin skyldi-
ge lejelbol-igafgift t,ÍI forenÍngen ?
Revisor OxenbøIl svarede Zabel: hvis de tænkte kr. l-5 miII.
bliver anvendt på fornuftig rnåde, vi1 dette medføre, ât
foreningens ejendomme, som såIedes godt vedligeholdte, ikke
falder i værdi, men måske snarere stiger i værdi, men derud-
over er værdien af andelskapitalen afhængig af så mange også
indbyrdes uafhængige forhold, ât det er svært konkrekt at
besvare Zabels spørgsmål-. Som hovedregel vil de Iånte penge
forudsat fornuftig anvendelse rrkomme ind igienil. OxenbølI
svarede Secher-Madsen: det vil være en dår1ig idé ikke at
betale skyldig leje. I første omgang modtager restanterne
påkravsskrivelse fra administrator og forudsat fortsat ikke
betalt vir føLge opsigelse af lejernå1 og i yderste konsekvens
udsættelse af rejligheden ved fogedens hjælp. om ikke før vil
foreningen kunne incassere sit tilgodehavende hos restanten
den dag andelen videresælges til ny andelshaver, i og med
foreningen kan modregne sit tilgodehavende i sargsprovenu for
lej ligheden.
Advokat Ole Fischer supplerede kort det af Oxenbøl1 for-
kl-arede omkring de nye garantistillelser fra foreningens
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side i enkelte tilfætde over for pengeinstitut. I lovteksten
er foreskrevet, at foreningen forudsat visse betingelser er
opfyldt præsterer garantierklæring. I lovteksten står imid-
lertid ikke, hvilket nærmere bestemt indhold garant,iteksten
skal have. Derfor har administrator gennemført, at de hidtil
afgivne garantierklæringer alene tilsikrer banken, ât garan-
tÍbeløb alt andet lige udbetales af foreningen t.il banken,
når foreningen selv først har modtaget andelskøbesum fra ny
andelshaver. Boligforeningen skal altså ikke forud betale
penge til banken og derefter afvente modtagelse af penge fra
ny andelshaver efter salg af lejlighed.
Jim Pedersen fremhævede - henvendt til zabel at det senest
optagne realkreditlån kr. l-5.000.000,00 ikke er det første
kreditforeningslån foreningen.opt,ager. Foreningen har igennem
de senerei:',år- fl,ere... gange- trjeñta{et kreditfo-reningslin, og
disse forudgående 1ån fremgår selvfølgelig af forenings-
regnskabet, og denne tidligere belåning har jo ikke medført
redukt,ion af andelsværdi !
Administrator tilføjede, at låneoptagning i sig selv ikke er
ensbetydende med, at, andelen falder i værdi svarende ti1
lånestørrelse. Hvert år fastsættes andelens værdi Í meget
vidt omfang efter et skøn, et skøn som bestyrelse, revisor og
adrninistrator udøver inden for lovgivning'ens rammer. Igennem
de senere år har administrator i sarnråd med bestyrelsen søgt
at fast,lægge andelsværdien i videst rnuligt omfang mindst
svarende til året før, men gerne tillagt forsigtigt ansat
mindre forhØje1se. - Derudover fremhævede adrninistrator, ât
glemmes må det ikke p.t., ât andelsværdíen i A.S.T. har nået
et niveau, hvor det er rirnelig svært at opnå lejlighederne
solgt til andelsværdien, enkelte lejtigheder har måttet
sælges til salgssum mindre end selv andelsværdien.

Da herefter ikke flere ønskede ordet ad dette punkt, erklæ-
rede diriggnten,r, det-,.. gennemgåede regnskab med balance som
godkendt¡ med,,'akklamation, fra :generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen,
a. Forslag om gårdindretning udarbejdet af gårdhaveudvalget

tilknyttet hver ejendom frenlægges tiJ. samlet godkendet-
se (índkaldelsen vedhæftet licitationsbudget og 3 gård-
tegrning)

Jim Pedersen forelagde dette forslag for bestyrelsen: Et
resuLtat af den ekstraordinære generalforsarnling den
25/L L994 var, at der skulle nedsættes gårdhaveudvalg,
og dagen efter indkaldte bestyrelsen samtlige andelsha-
vere, der nåtte være interesseret i at arbejde i et
gårdudvalg til møde efterfølgende onsdag. fndkaldelsen
blev fremsendt til sarntlige andelshavere med indeholdt
også bestyrelsens fort,olkning afstemt med referenten af
resultatet af generalforsamlingen. I begyndelsen af
februar L994 blev gårdhaveudval_gene nedsat, og med
udvalgene blev gennerngået de forskellige byggearbejder,
som gårdrenoveringen skulle omfatte, også for at be-
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styrelsen kunne skabe klarhed over, hvilke byggearbejder
der var nødvendige følgearbejder til kloakprojektet som
forud var vedtaget ¡ og hvilke arbejder derudover gårdha-
veudvalgene skulle beskæft,ige sig med som tema. Udvalge-
ne modtog udleveret tidsplan t og vigtigt var det, at
gårdrenoveringen kunne opnåes udført i 1994, for derved
at bevare nuligheden for at opnå det statst,ilskud på ca.
kr. 5 mill., som foreningen har tilsagn or, derfor
rrpressede bestyrelsen gevaldigt p{tt for hurtigt udvalgs-
arbejde. En hurtig principskitse for indretning af
gårdene var nødvendig, da det for gennemførelsen af
kloakprojektet var nødvendigt at vide, hvilken vej
kæIdertrapperne skuIle vende. Principskitsen blev udført
i enighêd ,'Írêd.', gårdudvalgene og allerede 3/3 L994 blev
Iicitat'ionsmat,er.iale,rpå:,gårdi-ndretningen udsendt og den
23/3 L994 afholdtes møde bestyrelsen og gårdhaveudvalge-
ne inellen for gennemgang af licitationsresultatet for
også afklaring âf, hvilke bi1-ag/forslag der skulle
rnedføIge índkaldelsen til generalforsamlingen her í dag.
Bestyrelsen var klar til at opstarte kloakeringsarbej-
det. Jirn Pedersen håbede derfor på opbakning fra gen-
eralforsamlingen tiI det fremlagte forslag ti1 gård-
indretningen baseret på bestyrelsens samarbejde med
udvalgene. Jim Pedersen fremhævede, at ud af den for-
ventede totale udgift tiI gårdrenoveringen
kr. l-0.500.000,00 har foreningen statstilskudstilsagn på
kr. 5.000.000,00, heraf de ca. kr. 2.3 niI1 fordelt
udbetalt over en længere periode iføIge reglerne derom i
lov om privat byfornyelse. Jim Pedersen tilføjede, at de
deltagende andelshavere i gårdhaveudval'gene var tilstede
under denne generalforsamling og havde forud tilkendegi-
vet at være villige til at stå frem for besvarelse af
mulige spørgsmål.
Secher-Madseniìt:kunnê:, sLet, ikke forstå, ât foreningen
planlægger'brug af så mange penge til gårdrenovering,
når det i forvejen er nødvendigt af foreslå 72 leje-
forhøjelse. Secher-Madsen fandt gårdene pæne som de er
og kunne ikke anbefal-e gårdomIægning.
Niels Zabel erklærede, at efter hans mening har be-
styrelse vildført foreningens medlemmer herunder ogsåttinitiati-vgruppenrr, der stod bag den fornylig afholdte
ekstraordinære generalforsamling vedrørende, at de nye
regnvandskloaker ikke kan Iægges i de nuværende be-
fæstede arealer, det kan de iføIge Zabel sagtens: op-
gravníng kan simpelthen undgåes på de bepÌantede area-
1er, som mange af beboerne er utrolig glade for at holde
som de er. Zabel fandt det kompetenceoverskridende, ât
bestyrelsen har forbrugt kr. 600.000,00 til rådgiver-
bistand ornkring gårdrenoveringen uden forinden at. tage
beboerne med på relevant råd. Zabe1 kritiserede også
bestyrelsen for ikke at have taget stilling til alterna-
tivt Iøsningsforslag fra gårdudvalget i hans gård. Zabel
ville derfor anbefale nej til bestyrelsens forslag.
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Aksel Pedersen fandt gårdomIægningsforslaget vedtaget
uden tilstrækkelig hensyntagen t,il foreningens beboere,
og anbefalede generalforsamlingen at beslutte rrtænkepau-
serr og nedsætte endnu et gårdudvalg for alle 3 gårde rned
arbejdstema efter helt andre principper end de hidt,il
lagt,e. Akse1 Pedersen udtrykte uenighed med bestyrelsen
om det nødvendige i at flytte stíerne i gårdene ud fra
facaderne og Aksel Pedersen forklarede derpå nærmere
omkring efter hvilke hensyn og príncipper Aksel Pedersen
ville foreslå gårdomlægning overvejet. Aksel Pedersen
fremviste overhead-billeder med forslag t,il bl.a. trap-
peløsning, niveauplaner i gården og skure samt en ny
bygning rned rrfest,saltt til opdækning til mange personer.
Aksel,,*,Pedersen,";,påbe1rndte,,-.beskrívelse af det foreslåede
fest-hus;'.:men,',blevr,"afbrudt'' af dirigenten. (Med tilslut-
ning fra generalforsanlingen) .
Svend Dam fandt det forkert at Akse1 Pedersen var af-
brudt, i sin gennemgang og takkede selv Aksel Pedersen
for hans store indsats med idé-udvikling.
Jim Pedersen fandt det, svært at forstå, ât der fortsat
kunne være tale oh, hvad gårdhaveudvalgene skulle
beskæftige sig med. Igennem L992 og 1-993 er diskuteret
genopretning, og der er allerede forbrugt kr. l-3 miII
på genopretning under bestyrelsens ansvar, efter at med-
lemmerne på to generalforsamlinger har diskuteret
behovet for genopretning og set lysbilleder m.v. Tid-
Iigere er på generalforsamling godkendt lejestigning til
at finansiere den store genopretning, og derfor ti1-
kendegav Jirn Pedersen forundring over, ât der nu er en
eller flere andelshavere, der mener, ât bestyrelsen ikke
har fornødent mandat t,if den genopretning, bestyrelsen
er igang med. Sidste år på generalforsamling vedtoges
efter forslag fra bestyrelsen optagelse af Realkreditlån
kr;,:,.}5;:;;imit'1,;; såt6¿6sîatj.,:bestyrelsen i samråd med adnini-
strator''kunne'gennemføre en del af A.S.T. rs genopret-
níngsplaner for udnyttelse af st,atens tilskudsordning,
såfremt både bestyrelsen og admj-nistrator vurderede
forudsætningerne gunstige for A.S.T. Derfor blev ef-
terfølgende optaget stort 1ån af nævnte størrelse og
genopretningsarbejder påbegyndt. Hvorfor skulle be-
styrelsen så på nuværende tidspunkt st,oppe genopret-
ningen og afvente en rnulig senere generalforsamlingsbe-
slutning derom, når foreningen allerede er i I'tidnødil
med hensyn til at opnå de relevante genopretningsarbej-
der afsluttet så tidfigt, i år, at statstilskud kan
opnåes. Jim Pedersen understregede, êt hvis generalfor-
samlingen i dag ikke gav grønt lys for at fortsætte de
igangrværende/planIagt,e qenopretníngsarbejder som frem-
lagt for generalforsamlingêD, så ville efter alt sand-
synlighed det tilsagte statstitskud bortfalde.
Jim Pedersen fortsatte: efter oprindelig nedsættelse af
gårdhaveudvalgene og efter aftale bestyrelse og udvalge-
ne imellern om spÍllereglerne for det nødvendige arbejde
inden for en stram tidsplan aftaltes, også hvem der
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sku1Ie være kontaktperson fra de 3 udvalg over for
bestyrelsen. Specielt for Sandbygård-udvalget oplevede
bestyrelsen så, at udover den officielle kontaktperson
for udvalget, så fremtrådte Aksel Pedersen som specia-
tist i at kontrollere ingeniørens niveaumålinger i
gårdene og derudover frerntrådte Nie1s Zabel som specÍa-
Iist vedrørende kloakering. De to nævnte specialister
har medført adninistratíve problemer for bestyrelsen,
da de to specialister gerne vilte have direkte kontakt
til rådgiverne, en kontakt mere eller mindre uden at
orientere bestyrelsen derom og uden aftale derom med
bestyrelsen. Bestyrelsen kan selv sagt ikke acceptere,
at enhver andelshaver på egen hånd tager kontakt til
foreningens;'irådgivere, '.i givet fald ville bestyrelsen ej
hell'er.,*'.kunne":'trstyre' udg'Í'ftenrr t,i1 rådgiverne, udgiften
er jo høj nok i forvejen. At bestyrelsen senest over for
ZabeI har afvist at genoptage kloakeringsspørgsmå1et,
har baggrund i, at kloakeringsarbejdet allerede er
godkendt på generalforsamlíng. Både fra Aksel Pedersen
og Niels Zabel er deres alternative ønsker ornkring
gård1ægningen fremsat på så sene tidspunkter, at be-
styrelsen ikke umíddelbart kunne medinddrage ønskerne i
den relevante beslutningstagning, i og med relevante
beslutninger allerede var taget også i samarbejde med
gårdhaveudvalgene. Både Niels Zabel og Aksel Pedersen
har hele tiden været bekendt med, índen for hvilke tids-
frister bestyrelsen opererede med hensyn til kloakering
og gårdomIægning. Efter vedtagelse af kloakprojekt har
Zabel som nævnt, fremsat Ønske om alternativt tilbud på
del af kloakeringsarbejdet. Dette ønske har bestyrelsen
ikke efterkommet, da forslaget er fremsat både efter
allerede gennemført kloakprojektering og efter for-
eningens godkendelse af kloakering som projekteret. Jirn
Pederisen;t.tÍIfØj'ede;r at:,det,r kke er korrekt, som anført
af Zabel, at der ikke nogen ingeniørmæssige argumenter
for den kloakplacering, som ingeniørfirmaet har fo-
reslået. Den siddende bestyrelse er helt uenig med
Zabel. Jim Pedersen oplyste endvidere urniddelbart forud
for generalforsamlingen at have forelagt Zabels nævnte
postulat for foreningens rådgiver. Jim Pedersen oplæste
foreliggende skriftligt svar af 1,L/4 1-994 fra Erik K.
Jørgensen A/S omkring det nævnte problem, og herfra
citeresrrvi skal på det kraftigste understregê, at vi ikke

deler Niels Zabels opfattelse, når der konkret ses på
den projektering, vi som rådgivende ingeniører har
anbefalet boligforeningen. For A.S.T. har vi et
proj
reni

ekt samlet udførelsen af en række for boligfo-
ngen nødvendiqe genopretningsopgaver, nemlig

nyt kloaksystern (forberedt for udbygning af
genbrug af regnvand ti1 toiletskyl),
ny beIægning, herunder fælles adgangsveje uden
stejle ramper,
nye kældertrapper
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renovering af lyskasser,

såveI udførelsen af de enkelte arbejder som den pro-
jektmæssige samling af arbejderner êr efter vor op-
fattelse en ingeniørrnæssig god og korrekt Iøsning,
som er bedst, nuligt tilpasset den af boligforeningens
bestyrelse afsatte økonomiske railrme.
Når vi har anbefalet udførelsen i eet projekt, et det
i særdeleshed for at opnå en række såvel praktiske og
funktionelle som økonomiske fordele for boligfo-
reningen. Specielt med hensyn til placeringen af det
nye kloaksystem, er der ingen tvivl oil, at den fo-
reslåede placering for os at se er den bedste i det
konkrete projekt rr.

Jin Pedersen fortsatte: som bekendt er det bestyrelsens
ansvar, êt genoprette ejendommene, og hvem bør bestyrel-
sen alt andet lige fæstne mest lid til i overvejelserne
omkring genopretningen: den professionelle ingeniørråd-
giver e1ler Niels Zabel og Aksel Pedersen ? For Jin
Pedersen var der ikke tvivl om besvarelsen af nævnte
spørgsrnål. Sluttelig fastslog Jirn Pedersen, ât kloakpro-
jektet er vedtaget og klar til udførelse, således at på
denne generalforsamling skulle alene indretningen af
gårdhaverne vedtages.
Niels Zabe1 fastholdt og gentog sin kritik af bestyrel-
sens konkreLe arbejde omkring kloakerings- og gårdarbej-
derne i øvrigt. Bestyrelsen har uden i rimeligt omfang
at orientere og høre beboerne presset igennem, at gård-
haverne med beplantning og indretning i det hele rives
ned uden nØdvendig årsag dertil.
Jesper Hansen oplyste, ât være formand for gårdhaveud-
valget i Sandbygård. Jesper Hansen støttede Aksel pe-
dersen.t. i', en , væsentJ-.ig del af det af Aksel Pedersen
fremførte': , Efter på generalforsamlÍng at være bl_evet
eníge or, at gårdhaveudvalgene i samråd med ingeniør,
arkitekt og bestyretse skulle finde frem til den mest
hensigtrnæssige løsning på gårdhaveproblemet, viste det
sig, at gårdhaveudvalgene ingen rnutighed fik for ef-
terfølgende at samtale med ingeniør og arkitekt før Jin
Pedersen på et meget sent tidspunkt, nemlig dagen før
udvalgene skulle tage stilling t,iI gårdplanerne, satte
møde i stand me1lem Aksel Pedersen og ingeniøren. f
øvrigt resulterede Aksel Pedersens møde med íngeniøren i
et meget frugtbart samarbejde, hvor også Aksel pedersen
med accept fra ingeniør fik ændret oprindelig gårdplan.
Eva Kuhne oplyste, ât deltage i gårdhaveudvalget for
Anneberghus. Dette udvalg har taget udgangspunkt i det
arbejde, der er præsteret af ingeniør og arkitekt sorn de
professionelle rådgivere med relevant uddannelse og stor
erfaring. Eva Kùhne erindrede oilr at på tidligere gen-
eralforsarnling blev gårdhaveudvalgene nedsat på baggrund
af l-30 stemrner, og da udvalgene derefter skulle etable-
res, nødte kun under 20 personer op. Det udførte arbejde
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af de relativt få personer í haveudvalgene bør respek-
teres på grundlag af den oprindelige meddelte kompetence
for udvalgene, og ikke bare afvises på generalforsamling
af stemmeberettigede, der ikke selv aktivt har deltaget
i gårdproblernatikken. Eva Kühne erklærede afslutnings-
vis, at det fremlagte forstag om gårdindretning er
gennemarbejdet af både ingeniør, arkitekt, gårdhaveud-
valg og bestyrelse, og resultatet burde generalforsam-
lingen se possitivt på.
Bjørn l[omsen oplyste at være rnedtem af gårdhaveudvalget
i Torbenfeldthus og erklærede, ât den fremlagte gårdplan
er god, inden for de rammer udvalget har haft for at
skabe en god løsning baseret på den gårdindretning, der
hidtil har været. Også Momsen anbefalede ja til det
fremlagtê:: :fe¡tLgr::s¡:i,Çf{rdindretning, 09 erindrede ende-
Iig oilr at, forslaget intet har at gøre med de befæstede
arealområder og kloakering.
Àksel Pedersen udt,rykte endnu sin utilfredshed med
indholdet af det fremlagte forslag om gårdind.retning:
alt for mange kringelkroge hele vejen rundt i gårdene.
Da herefter ikke flere ønskede ordet ad forslaget blev
gennemfØrt skriftlíg afstemning med følgende resultat:
74 ja
50 nej
6 blanke
så1edes var bestyrelsens forslag om gårdindretning
vedtaget, som fremlagt med indkaldelsen til generalfor-
samlingen.

Forhøjelse stor 7 I pr- m2 gæJ-dende boligafgift (exc1.
tillæg for vinduer, fjernvarme og varmtvand samt varne-
bidrag) alt med virkning fra t-. juli L994.

For, rbestyre'lsen,' beg'runded.e,: .:.Tim Pedersen forslaget om
boligafgiftforhøjelse. Via overhead. viste Jim pedersen
den økonomiske oversigt for t992 til og med budget l_995.
De foreslåede 7 å vedrører ikke gårdrenoveringen. De 7 Z
er alene en opstart af opsparing til de kr. 20 2L
nill udgift der rren gang i fremtidenrr skal afholdes foryderligere genopretning af ejendommene, så1edes at
bestyrelsen ikke fremover inden for overskuerig fremtíd
kommer i situationen 'rpludseligt at skulle vãrsÌe ge-
valdige 1ej estigning:errl
I fortsættelse heraf argumenterede Jim pedersen for
bestyrelsens følgende forslag på dagsordenen om nulíg
ornlægnj-ng af foreningens kreditforeningslån: igennern deÈ
seneste års tid er sket et relativt væsentlfgt rente-
fald, og foreningen, kan via en om1ægning af de kre-ditforeningslån i ejendommene, der er -højere forrentet
end markedsrenten, p.t. opnå de år1ige prioritetsydelser
til kreditforeningen reduceret ved iiarrietse af de
nævnte æ1dre lån og optagelse af nyt Iån. Omlægningen
vir kun ske, såfremt og når det ètter traditloneire
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beregninger og forsvarligt skØn oveni kan påvises, ât
det er en økonomisk fordel for A.S.T. at omlægge lånene.

Da ingen havde spørgsmål/bemærkning tiI forsl-aget om
forhØjelse af boligafgiften blev gennemført skritlig
afstemning med følgende resultat:
87 ja
35 nej
6 blanke
forslaget blev således vedtaget.

Bestyrelsen benlmdiges til i sanråd med adninistrator at
onlæggre A.s.T. rs kred.itforeningslån til nye kredit-
foreningslån forudsat J.avere årlig ydelse og økonomisk
gevinst.'for A.S:T.' som følge af rentefald- Tidspunktet
for eventuel onlægning afgør bestyrel.sen også i samråd
med administrator.
Forslaget var allerede kort begrundet af foreningens
formand under forudgående dagsordenspunkt.
Da ingen yderligere ønskede ordet, eller havde bemærk-
ning til forslaget, blev gennemført afstemning ved
håndsoprækning r og forslaget blev vedtaget med overvæI-
dende najorÍtet.
Erstatning af afsnit 4.L4 om nusik og støj i A.S.T. rs
husorden (udgivet i rrHåndbog for A.S.Trs andelshaveretl
side 1-5, ff.) ned følgende ordlyd:

Støjende adfærd samt højlydt benlrttelse af nusikin-
strunenter, radio, fV m.v. skal ske ned fornødent
hensyn tiJ- omboende og nå ikke finde sted i lejlig-
lreden me1lem kI. 24.OO - 06.00

I særlige enkeltstående tiJ-fæIde oçf når de omboende i
god,,rrtid.l','f,orinden"i er orienteret, kan højlydt nusik
tillades uden for dette tidsrun, men aldrig for åbne
døre og vinduer.

Musik og sançf, der har karakter af øvel-se eller
undervisning og som er til gene for omboende, er ikke
tiIIadt.
Maskiner elJ.er andet, der frembringer støj, skal an-
bringes på tyddæmFende underlag, og rnå ikke anvendes
efter kl. 2l-. OO.

Håndværksrnæssig støj i forbindelse ned istandsæt-
telse, reparationer eller l-ign. nå kun finde sted
inelJ-em kI. 7.00 og kl. 2O.OO dog søndag først fra
kI. l_o.oo.

Støjende hjemmeindustri er forbudt.
Bestyrelsen gav ingen supplerende orientering til for-
sJ-aget.



23

Svend Dam fandt, forslaget udmærket, men kunne tænke sig
at også andre ændringer til husordenen blev bragt i
forslag.
Dirigenten præciserede, at det omhandlede forslag ikke
på denne generalforsamling kunne foreslåes ændret i
større omfang end indeholdt, i indkaldelsen.
willy Ad.olfson tilkendegav undren over, at alene punktet
om rnusik og støj i husordenen blev foreslået ændret,
hvorfor ikke sætte hele husordenen til afstemning.
Adninistrator oplyste, ât en årsag ti1 det fremlagt,e
forslag har baggrund i et par konkrete klagesager i
foreningen fornylig, hvorfor bestyrelsen ønsker at
rrstramme de omhandlede regler tilrr.
Da hereft,en",.ingen,,rØDSkede..ordet ad forslaget og ingen på
forespørgsel';- forlangte"-skriftlig afstemning, blev gen-
nemført afstemning ved håndsoprækning, og forslaget blev
vedtaget med stor majoritet.

4 ]írnrcl ra frr fnranì naanc na¡l'l 6ññôr

Forslag fra Niels Zabel.
Det påIægges bestyrelsen at undersøge prisen på at Iægge
de nye kloaker til regnvandsopsamling i det nuværende
befæstigede areal, såIedes at gården ikke graves op og
trapperne ilcke vendes. Er det den billigste løsning,
vælges den.

Niels Zabel forelagde selv sit forslag og fastholdt, at
der ingen ingeniørmæssige argumenter er for, at kl-oaker-
ne skal ligge i det nuværende beplantede område. Kloa-
kerne kan iføIge Zabel lægges i en afstand af kun 1-,5 m
fra selve husmuren.
Jin Pedersen fremhævede, at nu havde .g:eneralforsamlÍngen
netop vedtaget forslaget om gårdindretningerne, og som
gene':1a,1'fOr,samlrinçfen:,,eriìlorienteret om, vil kloak og gård-
arbejderne koste foreningen som vedtaget netto ca. kr.
5r5 nill imod til sammenligning såfremt genopretnings-
arbejderne udføres hen ad vejen netto ca. kr. 9 nill, så
for Jim Pedersen var der ingen tvivl oh, hvilken løsning
der er billigst urniddelbart.
Niels Zabel fastholdt sit forslag og argumentation
derfor.
Også Ji-n Pedersen fastholdt bestyrelsens stillingtagen
og argumentation som flere gange gjort derfor.
Administrator oplyste, ât de tilsagn om statstilskud,
foreningen har opnået vedrørende kloakerings- og gård-
indretningsarbejderne t er betinget âf, at de omhandlede
arbejder er fysisk færdigudførL oq betalt af foreningen
senest L8/L0 L994. Såfremt en alternativ kloakløsning
som foreslået af Niels Zabel skal prokjekteres og ud-
bydes i licit,ation på nuværende t,idspunkt, fandt adrnini-
strator det sandsynligt, ât de omhandlede arbejder ville
blive så meget forsinket, at statstilskudene under alle
omstændigheder vilte bortfalde. De tilskudstilsagn,
foreningen har i hænde i ø)eblikket er opnået omkring

a.
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nytår i år. De tilskudsansøgningêT, boligforeningen fra
i begyndelsen af februar L994 har fremsendt, t.iI rnagi-
straten er í øjeblikket alle sat på 'rventelisterr. Årsag
hertil êr, at der ikke p.t. er flere opnåelige til-
skudskroner i tilskudspuljen. Foreningens løbende ved-
ligeholdelse kan p.t. ikke p1anlægges udført via også
statstilskud. Adninistrator påpegede, ât på den ordínære
generalforsamling i l-993 oçt senest på den ekstraordinære
generalforsamling i år samt her i aften var nu endeligt
vedtaget både kloakering og gårdindretning, såIedes at i
tilfælde af et ja fra generalforsamlingen tif Zabels
ændringsforslag ville dette være det samme som et, udsagn
fra generalforsarnlingen om: det vi har vedtaget, mener
viu,"ikke, ,[u.skal .vi starte forfra.
f¡iËts',;Zabelifastholdt'sit forslag og gav udtryk for, at
også senere kan boligforeníngen opnå relevante statstil-
skud.
Àdministrator tilkendegav, at A.s.T. ikke kan p1anlægge
sikkert efter at opnå yderligere relevante statstilskud
på grundlag af de p.t. gældende regler.
Jim Pedersen fandt det bemærkelsesværdigt, ât Zabel ikke
selv víIle respektere det nu via 3 generalforsamlinger
endeligt, vedtagne kloak- og gårdindretningsprojekt.
Niels Zabel replicerede, at det den seneste generalfor-
samlíng tog st,illing til, var et ja t,il nye kloaker, men
ikke placering af disse. Zabel fandt medlemmerne misledt
med hensyn til, hvor de nye kloaker skulle placeres.
AkseJ. Pedersen tilkendegav ikke at blande sig i, hvor
kloakerne skal ligge, men gjorde indvending imod, hvor
adgangsvejene skal lægges ind på pIænearealet, og flere
steder skal flere meter tages af græsplænen.
Da herefter ikke flere ønskede ordet ad forslag:et, satte
dirigenten forslaget, til skriftlig afstemning med føI-
geirde :resultat:,
l-5 ja
1-OJ. nej
1l- blanke
og Zabels forslag blev såIedes ikke vedtaget.

Forslag fra Nie1s Zabel:
I frentiden udsendes formand.ens beretning sant indkomne
beboerforslag senest 2 dage før generalforsanlingen.

Jim Pedersen havde følgende kommentar til forslaget:
Alle andelshavere er klar over, ât A.S.T. hvert år i
april måned holder ordinær generalforsamling, og det er
også kutyme, ât bestyrelsen i god tid orienterer be-
boerne or, på hví1ken dato generalforsamlingen afholdes
med også foreløbig orientering om planlagte dagsordens-
punkter. Hvis man som beboer har et konkret forslag, man
ønsker forelagt generalforsamlingen, anbefalede Jím
Pedersen kontakt til bestyrelsen derom for at få for-
muleret forslaget til udsendelse sammen med eller inde-
holdt i indkaldelsen. Igennem de seneste par år er
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praktiseret at ophænge medlemmernes forslag på for-
eningskontoret. I år havde kun 2-3 andelshaver været på
kontoret med interesse for at læse beboerforslagene.
Såfrent forslagsstiller ønsker sit forslag rundsendt tiI
foreningens medlemmer, bør forslaget kunne formuleres i
så god tid, at forslaget kan rundsendes med indkaldelsen
til generalforsamling. Specielt vedrørende Zabels for-
slag oilr at formandens beretning skal udsendes skrift-
ligt, erindrede Jin Pedersen of,r at han er formand for
en andelsboligforeníng og ikke eksempelvis for Den
Danske Bank. Det bør være op til den tiI enhver tid
siddende formand, hans ternperament o.s.v., om beret-
ningen skal udsendes skríftligt. Såfrent en beretning
skal,."sendes ud, skriftligt .før generalforsamlingên, må
det .'îæierr:',!ford'i:' beretningen,, ønskes sat t,i1 afstemning,
og så burde beretningen sendes ud senest sarntidig med
indkaldelsen, alt i alt et omfattende ekst,ra formu-
Ieringsarbejde og tidspres for formanden, som Jim Peder-
sen ikke selv fandt det rimeligt at forlange af ham som
formand. Jin Pedersen anbefalede nej til Zabels forslag.
Niels Zabel forsvarede sit forslag med, at ved udsendel-
se af skriftlig beretning har medlemrnerne nulighed for
forud for generalforsamlingen at sætte sig ind i de
relevante problenstillinger for derved også på ge-
neralforsamlingen at kunne fremsætte relevante mulige
spørgsnåI. Zabel anbefalede i øvrigt sit forslag.
På given foranledning blev forslaget sat t.il skriftlig
afstemning med følgende resultat,:
38 ja
80 nej
6 blanke
altså blev forslaget ikke vedtaget"

Und.er:;'"denrl,,fØlgtend.e, behandling af dette punkt b]-ev for-
muleret'følgende endelige forslag fra Zabel:
Den 28/3 L994 bJ.ev antenneudvalget enige om at opløse
sig selv i fordrageJ-ighed, især på grund af nangilende
tid tiJ. det krær¡ende udvalgsarbejde. Som udløber af
dette foreslog Niets Zabel, ât der dannes et nyt, an-
tenneudvalg bestående af 6 andelshavere, der nå udarbej-
de et forslagr via BASTA onkring foreningens TV/radio
situation og nulig forbedring/evãntuel udvf-delse'heraf,
som sættes til urafstemning for medJ-emnernes stilJ.ingta-
9êD, således at, urafstemningsresultatet lægges til grund
for arrrninistrationen fremover af foreningens antenne-
anlæg. Forrrdsat et ja til nævnte forslag skul-J-e aktivt
interesserede melde sig på foreningens kontor inden B
dage efter udsendelse af nærværende referat, derefter
ville bestyrelsen foranledige udvalg nedsat-
Da ingen forlangte skriftlig afstemning blev gennemført
afstemning ved håndsoprækning rned følgende resultat:
forslaget blev vedtaget med overvældende rnajoritet.

HUSK aktivt interessede i TV/radio-antenne-
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udvalg skal melde sig hos foreningens bestyrelse
inden I dage fra modtagelse af nærværende referat.

Dirigenten oplyste, at Elsebeth og Brian Carlsen skrift-
ligt havde bedt om oplysning på generalforsamlingen med
hensyn til mulighed for at opnå boligafgiftbetalingerne
i foreningen tilmeldt PBS (Pengeinstitutternes Betalings
Service) .
Aòninistrator svarede hertil, ât adninistrator igennem
nu ca. l- år har arbejdet på at opnå udviklet det system,
der gØrt at administrator både selv kan udskrive aIle
opkrævningskort til boligforeningens medlemmer eg sam-
tidig opnå rnulíghed for PBS-løsning. P.t. udskriver
adninístrator;,se1v, opkrævningskortene på sit, EDB-adnini-
strationSsystem.,::: oçf 'l.',derfor ,.'kan p. t,. ikke ske PBS auto-
matisk betalingsform. Administ,rator lægger stor vægt på
selv at kunne udskrive opkrævningskortene, da månedligt
sker mange beløbsændringer, således at også månedligt
kan ske løbende ajorføring direkte via adminstrators
system. Adninistrator arbejder positivt for at opnå
mulighed for både PBS-tilmeldning og fortsat admini-
strators egen udskrivning af girokort.

5 Valg af bestyrelsen.
a. Tillidsvotun til bestyrelsen.

Ønske derom indeholdt i indkaldelsen til generalforsam-
lingen fra bestyrelsen.
Jin Pedersen forklarede for bestyrelsen nærmere ornkring
årsag til dette punkt.
Bestyrelsen var efter det hidtidige forløb af beslut-
ningsprocesserne omkring gårdrenovering med 3 beboerhø-
ringer i L993, ekstraordinær generalforsamling i januar
L99.4,.;+og;:,. efter'fØlgrende,,':.nedsættelse af gårdhaveudvalg,
usikker på omfang af andelshavernes opbakning af be-
styrelsens arbejdsmetode. Jirn Pedersen fandt Ínid-
lertid, ât den netop gennemførte afst,emning omkring
bestyrelsens forslag denne aften var at bet,ragte som fret
Iille tillidsvotumrr. På vegne bestyrelsen bad Jim Peder-
sen generalforsamlingen om at tilkendegive, hvorvidt
tillid består omkring bestyrelsens forsættelse med
gårdrenoveringen som nu besluttet samt efterfØIgende med
andre genopretningsarbejder i takt med at budgettet kan
bære disse udgifter på grundlag af generalforsamlings-
vedtagne boligafgiftstigninger.
Jim Pedersen bad om ytringer der omkring fra de mødende.
Torben NÍelsen erklærede ikke helt at forstå ønsket
eIler kravet fra bestyrelsen om en tillidserklæring.
Hvorfor ønsker bestyrelsen denne tilfidserklæring ?
Hvis bestyrelsen gang på gang indædt have måttet kæmpe
for at opnå gennemført egne synspunkter og kun fået
vedtaget disse synspunkter ved et knebent flertal, så
vill-e et ønske som fremlagt af bestyrelsen være forståe-
Iigt. Men sådan forholder det sig ikke. Bestyrelsen kan
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ikke begrunde sit Ønske om et tillidsvotum i det for-
gangne oçt gør det ej he1ler. Begrundelsen er den util-
fredshed, der er kommet, t,iI udtryk blandt en del af
foreningens medlemmer i forbindelse med bestyrelsens
forslag om gårdonlægning, specielt ad nyindretning af
gårdhaverne. Uenigheden på nævnte enkelte punkt bør ikke
med rinelighed udlægges som tegn på utilfredshed med
bestyrelsens arbejde. Torben Nielsen oplyste at have
stor tilfid tif bestyrelsens evner og vilje tiI at
varetagie foreningens ínteresser på det adninistrative
område, det har de store istandsættelsesarbejder t.il
fulde bevist. Men debatten omkring gårdhaveindretningen
havde givet, Torben Nielsen begrundet mistanke oil, at
bestyrelsên:.''og:;,'f6¡þs¡,,.:Nielsen ser forskelligt på be-
grebêtri..foren,ingsdemokraLi.,;' Torben Nielsen fandt, ât
bestyrelsen har været meget lidt villig ti1 reelt at
lade beboerne komme til orde vedrørende gårdindretning,
kun formelt er de demokratiske spilleregler overholdt.
Torben Nielsen fremførte endvidere, at den vedtagne
gårdindretning for arealet ud for hans li1Ie portlejlig-
hed medfører, ât et, stort skur anbringes uden for lej-
Iighedens vinduer, hvilket vil indebære væsentlig for-
ringet brugsværdi af lejligheden. Den hidtidige gode
udsigt over gården vil nu forsvinde, og placeringen af
et skur forringe lejlighedens handelsværdi og i det hele
taget forringe muligheden for salg af lejligheden.
Torben Nielsen ville derfor arbejde på at rr få fjernet
det planlagte skurrr.
Bestyrelsen har med meget god grund haft medvind, men er
nu rrkommet ud i stiv kulingtt, som bestyrelsen forsøger
at ride af ved at række en beboerne en ttjernklump i en
fløjlshandskerr: nenlig slet skjult trussel oR, at hvis
bestyreÌsen ikke opnår tillidserklæring, vil den tage
sit tøj og gå.
Bestyrelsen har ikke forstået, ât for mangie beboere i
A.S.T. er det af stor betydning og værdi at bibeholde
gårdhaverne i den form de har nu. Bestyrelsen har ikke
villet høre endsige acceptere beboernes nej tif gårdom-
Iægning, dette er mangel på respekt for beboernes ønsker
og først og fremmest, årsag til, at Torben Nielsen stod
på talerstolen denne aften.
Torben Níelsen afsluttede med: tiltræder I et titlidsvo-
tum til bestyrelsen, og det er I næsten tvunget tit at
gøre, hvis I som jeg ønsker, ât bestyrelsen skal fort-
sætte, så indebærer dette, ât I et langt stykke hen ad
vejen reelt afskærer os fra at gøre indsigelser mod
bestyrelsens fremtidige genopretningsplaner. Hvis Torben
Nielsen sad i bestyrelsen ville han fremsætte ønsket om
tillidsvotum med en noget rrbesk smag i mundenrr.
Akse1 Pedersen spurgte, hvorledes han kunne have til1id
til bestyrelsen, når bestyrelsen ikke har tillid t,iI
ham ?



2B

For bestyrelsen orienterede Peter Hallberg oil, at be-
styrelsen havde følt. sig en de1 frustreret over, at
efter bestyrelsens oprindelige fremlæggelse af forslag
til gårdindretning udfærdiget efter beboerhøringer og i
tæt samarbejde med de eksterne rådgivere, blev resulta-
tet, at nogle få mennesker efter den ekstraordinære
generalforsamling satt,e deres personlige præg på gård-
índretningen, faktisk har kun 3 Z af andelshaverne
valgt gårdindretningen som fremlagt og vedtaget på denne
generalforsamling uden et eneste supplerende spørgsrnål/-
ændringsforslag. ad selve indretningen fra andelshaverne.
Jin Pedersen supplerede hertil, ât ærgerligt er det, at
så relat,ivt, få andelshavere i sidste omgang har sat eget
præ9',*".På.¡*9årêindrebningel..,ud.. fra egne personlige syns-
punkttini:og:.,:,smagri;r¡rBestyrelsen,,har imidlertid et ansvar at
varetage over for alle interessegrupper i A.S.T. Tit
dels udenom gårdudvalgene har nogle få andelshavere
frernsat ønske om omfattende indsígt i og medindflydelse
på genopretningsarbejdet. Det er yderst belastende/-
tidskrævende for en bestyrelse, der arbejder i sin
fritid, såfremt, alle væsentlige beslutningstiltag forud
af bestyrelsen skal gennendiskuteres og undersøges
særskilt med også enkelte interesserede andelshavere,
forinden arbejdsresultaterne kan fremlægges ti1 samlet
beslutningstagning på generalforsamling. Bestyrelsen
skal selvfølge1ig lytte ti1 råd fra foreningens med-
lemmer, men en stor belastning er det, hvis bestyrelsen
skal drøfte særskilt aIle overvejelser og rigtigheden af
dem, førend også mindre indgribende beslutninger bringes
tíf udførelse både vedrørende den daglige drift og de
særIige genopretníngsarbejder. Forudsat bestyrelsen
arbejder inden for sit mandat og inden for sÍn kompen-
tence, fandt Jin Pedersen det urimeligt, om bestyrelsen
fortsa't;",'..:ilr';.relation';r',ti1. enke,lte andelshavere skal frem-
Iæggei, og diskutere rrenhver arbejdsforrn og overvejelse
før beslutning om udførelserr. Generalforsamlingen er den
øverste myndighed i foreningien, det består der ingen
tvivl om. Den væ1ger bestyrelsen til at udføre et til-
Iidshverv, og det vaJ-g rnå hver enkelt andelshaver re-
spektere. I tilfæIde af utilfredshed består mulighed for
selv at stille op tiI bestyrelsesjob. Jirn Pedersen
kunne også godt tænke sig lidt opbakning fra nogle af de
tídtigere bestyrelsesmedlemmer i forening:en, der jo er
bekendt med, hvor meqen tid og kræfter bestyrelsen skal
bruge for ansvarlig udførelse af sit hverv. Jin Peder-
sen oplyste selv at bruge ca. l-5-2O timer om ugen som
formand, og bad om rirnelig arbejdsro !
Michael Carlsen oplyste intet at have imod bestyrelsen
og ikke at have mistillid t,if den. Derimod fandt CarI-
sen det forkert, ât Jim Pedersen havde beklaget sig
over, at kun få mennesker havde besluttet, hvordan gård-
ene skal se ud. Erindres rnåtte det, at på den afholdte
ekstraordinære generalforsamlíng var netop besluttet, at
de mennesker, der havde lyst ti1 at udvikle gårdene
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skulte melde sig til gårdudvalgsmøde, de mennesker der
da efterfølgende meldte sig, var jo blevet bedt derom
via generalforsamlingêtrr og så rnå det være de mennesker
der af generalforsamlingen havde fået mandat til atItklare hvordan gården skal se udrr.
Da herefter ikke flere ønskede ordet ad bestyrelsens
ønske om et tillidsvotum, bad dirigenten generalforsam-
lingen afgive stemme: tillid ell-er ej = ja eller nej,
ned fØlgende resultat:

7s ja
38 nej
B blanke
altså.,;,udtrykte . generalforsarnlingen med stor majoritet
tillid til bestyrelsen..

b. VaIg af bestyrelsesnedlemmer.

Næstformand, Peter Hallberg, bestyrelsesmedlem Connie
HoJ-de, Steen Vitoft og OIe Brendstrup-Hansen afgik alle
efter tur og Lízzi.e. Faurhøj afgik også efter eget ønske
derom, og alene Lizzie Faurhøj modtog ikke genvalg.
Da således 5 bestyrelsesmedlenmer afgik og kun 4 var
villige t,i1 at genopstille, skulle derudover bringes
mindst et nyt bestyrelsesmedlem i forslag.
Jin Pedersen foreslog Peter Krogh fra Anneberghus, som
senest havde delt,aget i forbindelse med gårdhaveudvalgs-
arbej det,.
Peter l(rogh præsenterede sig kort som boende i for-
eningen nu på S. år, 3l- år garnmel og datalogi-studerende
i nok 2 å.r endnu, og Peter Krogh udtrykte villighed til
at ofre tid og arbejde på A.S.T.
Ikke flere blev bragt i forslag.
Dirigentsn',';.fi,'lkendegav.r.... at,,. da 4 bestyretsesmedlemmer
genopstiller; 'og da alene Peter Krogh var bragt i for-
slag som nyt bestyrelsesmedlem var dermed opstillet i
alt og kun de 5 bestyrelsesmedlemmer der skull-e væIges
og ned fuld títslutniñg (akklamation) fra generalforsåm-
1J-ngen tilkendegav dirigenten derpå de 5 nævnte for
henholdsvis genvalgt og Peter Krogh nyvatgt.
De 4 førstnævnte to 2 ârig periode og Peter Krogh ind-
trådt i 1- årig periode.

c VaIg af suppleant.

Jim Pedersen bragte for bestyrelsen [.Ii11y Adolfsson i
forslag. Han erklærede sig vilIig til at modtage valg.
Ikke flere blev bragt i forslag og dirigenten erklærede
med akklamation fra generalforsamlingen Willy Adolfsson
som valgt.
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6. Valg af administrator.

Advokat Ole Fischer blev genvalgt med akklamation.

7. Valg af revisor.
Statsaut. revisor H.J.oxenbøIl blev genvalgt ned akklamation.

8. Bestyrelseshonorar for l-994

Efter forslag fra bestyrelsen blev med akklamation vedtaget
uændret honorar.

9. Eventuelt.

Allan fra festudvalget oplyster: de 5 præmienr. udtrukket
tidligere i aftenens Iøb (5 gevinster á 2 f1-. vin) var ud-
trukket på nr . L3 , 69 , 85, LL7 og 1-88.

ltichael Carlsen oplyste at have svært ved finde køber til sin
lejlighed og forespurgte, om lejligheden kan udlejes med
samtykke fra foreningen ? og hvorlangt ned nå sæIger sætte
salgspris for salg ?
Àdvokat OI.e Fischer oplyste hertil, ât der ikke er nogen
nedre grænse for prisfastsættelsen. Det er uniddelbart også
iføIge lovgivning:en tilladt at sælge lejligheden for en pris
bílligere end andelsværdien. Det bestyrelsen iføIge lov-
givningen skal godkende og tage stilling til, er alene, ât
andelen ikke afhændes for en salgspris højere end den indre
værdi af andelskapitalen. Vedrørende reglerne i foreningen
om mulighed for fremudleje bad adninistrator Michael Carlsen
kont,akte bestyrelsen dírekte derom i foreningens kontortid
for mulig aftale.
Svend. Danrt.:bad,"*'bestlrrelsen'op11rse, hvorÌedes årsudgiften til
foreningens personale på 3 personer kr. 756.OOO'OO + feripen-
ge er fordelt de ansatte imellern.

Steen Vitoft oplyste, ât Poul Rasmussenr s Iøn pr. md. er på
kr. 2l-.000r00 og gårdrnændenes Iøn er kr. l-6.000r00 pr. md. +
overt,idsbetaling, herunder Poul Rasmussens deltagelse i stort
omfang i arbejde for foreningen uden for den alrnindetige
daglige arbejdstid.

Anders Ketting syntes at A.S.T. rs ansatte qør et godt stykke
arbejde, f.eks. da det var snevejr, så man Torben både tid-
ligt om morgenen og sent om aftenen.

Da herefter ikke flere ønskede ordet under dette sidste punkt
for generalforsamlingêD, erklærede dirigenten generalforsam-
Iingen for hævet rned tak for også god ro og orden.

reflJR
den 10. maj 1994


