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REFERAT

af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen A.

Den 13.04 .L992 afholdtes ordinær
aulaen på Bellahøj Skole.

generalforsamling i A.S.T. i

s.T

I alt L7O af boligforeningens
repræsenteret ved fuldmagt (-
stk. afgivet til bestyrelsen).

nu 4l-.5 andelshavere var nødt
i a1t 42 stk. fuldmagt, heraf

eller
de l-l-

Foreningens formand Ji¡n Pedersen bød velkommen og optyste ind-J-edningsvis, at A.s.T. i år kan fejre 25 års jubiláum som andels-boligforening, jubilæet vil brive festrigholdt 1 rnaj rnåned.

På forslag fra bestyrelsen blev administrator, advokat Ole Fischervalgt som dirigent.
Ole Fischer konstaterede
indvarslet via særnunmer
1 ingen beslutningsdygtig.

indledningsvis
af beboerbladet

generalforsamling lovlig
BÀSTÀ, og generalforsam-

Di-rigenten nedsatte et stemmeudvalg: Steen Andersen, Allan sawichiog Marianne Mamsen.

Dirigenten gennengik kort de forestående dagsordenspunkter forgeneralforsaml-ingen, men henviste punkternes nærmere foimulering ogbehandling til den efterfølgende oã1 af generalforsamringen

Følgende punkter blev herefter behandlet såIedes:
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1. Formandens beretning.

Jirn Pedersen orienterede nærmere omkring

A. Året 1991 / økononi.

a Årets driftsresultat.
l-99L har for A.S.T. været økonornisk tilfredsstillende,
med et realiseret overskud på kr. 238.41-8,00.

Andelsværdien er steget fra primo L99L kr. I.LI5,46 pr.
m2 tiL pr. 01.01 .1992 kr. l-.1,98,83 pr. m2.

Synliggjort via plancher på overhead-projektor gennemgik
Jin Pedersen foreningens diverse indtægter og udgifter i
l-991- sammenlignet med de samme relevante udgifter året
førz renteudgifterne er steget knap kr. 4L3.000,00,
hvilket er en føIge af de seneste års kapitaltilførsel
via Iån optaget af foreningen. Àdninistrationsudgif,terne
er nærmest de samme i l-991- som året før, og det på trods
af de mange aktiviteter i foreningen. Udgift tif repara-
tion og vedligeholdelse er steget kr. 3OO.OOOTOO til i
alt kr. I,9 mio., heri dog indeholdt vedligeholdelsesan-
del af vinduer med knap kr. O,7 mio. Ejendornsskatter og
afgifter er tilsammen over kr. 1,4 mio., heraf vandud-
giften godt kr. 0,5 mio. Personalet har fået overens-
komstmæssige l-ønstigninger. Ejendomsforsikringsudgiften
er halveret til godt kr. Ll-s.000,00 ved skift af forsik-
ringsselskab til Trekroner.

b. Likviditeten.
Driftens likviditetsvirkning gav et pJ-us på knap kr.
422.OOO,OO. Ved årsskiftet var pengebeholdningen ca. kr.
3 r 3 rnio. , heraf udgør ca. kr. !,2 mio. likvidit.etsover-
skud fra de seneste 2 Lân/kontant betalinger ad vinduer
og fjernvarme.

c

Fra andelshaverne blev kontant indbetalt ad fjernvarme
kr. 952.831-,00. Ad udskiftning af vinduer blev t.idligere
indbetalt fra andelshaverne kontant kr. L.692.346,00.

Grundfonden på kr. 5OO.OOO,OO er fortsat uberørt

Investerinqer.

I starten af L991- er indkøbt traktor for kr. l-B3.OOO,OO.

I fjernvarme og varmt vand er investeret, ca. kr. 615 mio.

TiI ejendommens funktionærer og håndværkere er indrettet
opholdsrum, spisestue samt toilet og bad, rummet benyttes
også som møderum for bestyrelsen, udvalg og sæilige
beboermøder.
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B. Aktiviteter i l-991-.

a. Borebiller.
I begyndelsen af 1991- bl-ev tagkonstruktionen og l-oftrum
bekænpet for borebiller.

b. Brandsikring.

c

MangeJ-udbedringen har trukket i langdrag. Visse glas/dør-
fyldninger stadigvæk mangelfulde.

Fjernvarme og varmt vand.

Efter at projektet var udbudt i licitation viste tilbud-
dene sig højere end forventet, hvilket til dels havde år-
sag i ændringer i omfang af nødvendigt arbejde, indarbej-
det i det endelige udbudsmateriale og derudover alminde-
lig prisstigning som følge af folketingets beslutning om
tvungen tilslutning til fjernvarmenettet inden for en år-
række. - Efter nærmere forhandling med Semco på grundlag
af licitationsbud blev opnået endeligt Semco-tilbud/pro-
jektaftale hvor budgetoverskridelsen rrkunil var knap 2OZ
uden kvalitetsforringelse.
Projektet forløb særdeles tilfredsstillende, også sam-
arbejdet med titsynsførende rådgivningsfirma Ishøy &
Madsen og ikke ¡nindst ejendommens egne funktionærer
gjorde en stor indsats for projektets realisering.
Bestyrelsen forventer p.t., ât de gældende a/c varmebi-
drag dækker udgift til både varme og varmt vand-forbrug.

En tidligere opfordring fra bestyrelsen tif beboerne om
at fremkomme med ønsker og ideer ad problernatikken om-
kring fordeling af energiudgifterne tif varmen og det
varme vand har ikke givet reaktion fra beboerne. Besty-
relsen har senest taget initiativ tir sammen med funktio-
nærerne at, etablere aflæsning af forbrug på varmecentra-
Ierne en gang om ugen, og rned naboen A/B Solbjerg er af-
tart sammenrigning rned solbjerg's udgiftstal iflg. rnårer-
aflæsning. Når bestyretsen har oparbejdet tir-sÈrækkerig
erfaring ad udgift tiI varmeenergi vir i BASTA blivã
bragt orientering herom.

d. Termovinduer.

r 1øbet af L99L er med vinduesentreprenørens advokat
forhandret nærmere m.h.t. fortsatte fejl og mangrer ved
vinduerne og udbedring af disse nangler.

som helhed har foreningen opnået et godt produkt for
pengene, hvirket har besværliggjort foreningens mulighed
for at opnå samtlige påta1te mangler udbedret. KIàge-
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punkter, som er væsentlige for den enkelte beboerr êr
totalt set beløbsrnæssigt af mindre betydning. Tætningsli-
sterne er fort,sat delvis mangelfulde, og fortsat findes
skæve/fIækkede rammer enkelte steder. Overfor vinduesen-
treprenøren er siden september L99l- tiJ-bageholdt ca. kr.
200.000r00 af entreprisesumnen som sikkerhed for mangels-
krav. Det kan vise sig nødvendigt, at vinduesprojektet
for endelig færdiggørelse rnå igennem syn og skøn rned
voldgift for afklaring af de sidste mangelskrav. Besty-
relsen ønsker vinduessagen afslutt,et snarest muligt.

Øvrig vedligeholdelse.

I l-991- har aktivitetsniveauet ad alnindelig vedlige-
holdelse ikke været stort, bestyrelsen har afventet
vedl igeholdelsesmanual .

f. Venteliste for frenmede.

For første gang bestyrelsen kan erindre, har det i l-991-
vist sig konkret umuligt at afsætte en lejlighed via ven-
telisten med ca. 150 ansøgere. Derfor er oprettet supple-
ringsventeÌiste med 50 ansøgere, som ikke er børn/børne-
børn elIer søskende til andelshavere.

g. Skærpelse af vaskemaskinereqler.

Startgebyr er forhøjet, p.g.a. omkostning ved oprettelse
af nye pladser. Reglerne om fæ1les brug af vaskemaskine
er skærpet, såIedes at a1le brugere af vaskemaskine
betaler forbrugsafgift.

h. BASTA.

Beboerbladet udkorn i 199L i 5 ordinære numre + 1 særnum-
mer om Statens tilskudsordning samt endelig senest L
særnu¡nmer med indkaldelse til generalforsamling.

Udgiften tif bladet falder
ceindtægter.

fortsat takket være annon-

i. Jin Pedersen oplyste, ât Torben Nielsen har været nødsa-
get til at forlade bestyrelsesarbejdet, og i stedet er
suppreanten Marianne Pedersen indtrådt i Torben Niersens
sted. Ji¡n Pedersen udtarte bestyrersens tak til både Tor-
ben Nielsen og Pelle Nigard (der afgår og ikke genopstil-
ler) for udført bestyrelsesarbejde.

Endvidere takkede Jirn pedersen alte de beboere, der iårets løb har ydet hjærp tir foreningens færresanriggen-
der. Torbenfeldthus har fået et eget haveudvalg, an-
tenneudvalget har gjort, et stort arbéjde, og ikke -ninast
festudvalget har været i fin aktivitet.
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l-992 og fremtiden.

a. Vedligeholdelsesmanual.

Efter en grundig undersøgelse forud af hvilke rådgivere,
der tilbyder udarbejdelse af vedligeholdelsesmanual
valgte bestyrelsen efter kontakt til 8 firmaer at aflægge
besøg sammen med inspektør PouI Rasmussen hos de 4 mest
interessante udbydere.

Et rådgivende ingeniørfirma blev udvalgt ¡ og ingeniøren
har igennem 1 mds. tid gennemgået foreningens ejendomme
med henblik på at udarbejde tilstandsrapport.
Tilstandsrapport er udarbejdet, derudover er i samråd nted
bestyrelsen opstillet en vedligeholdelsesplan for de
næste l-0 år med dertil hørende budgettal, jvf. senere
herom under generalforsamlingen.

Den nødvendige vedligeholdelse over de næste t-O år må
financieres ved forhøjelse af boligafgift og optagelse af
Iån. Bestyrelsen har for at kunne beregne de relevante
tal udviklet en rnodel derfor på computer.

b. WS-udvaloet de eksterne udvalo.

A.S.T. har deltaget aktivt i løbet af l-99L i udvalgs-
arbejdet, arbejdet har været forsinket p.g.a. problemer
med at opnå tilstrækkelig økonornisk bevilling for arbej-
det.

Senest har bestyrelsen indgået aftale om konkret opsæt-
ning af 2 prøvefaldstammer, med dimension kun 75 mm mod
normalt Ll-O mm med nye vandbesparende toiletter, der kun
bruger 3,5 liter vand pr. skyl mod normalt 6-8 liter.
Bestyrelsen har store forventninger ti1 projektet, og
nærmere orientering viI føl-ge í BASTA.

r februar ]-992 har bestyrelsen besluttet at holde fard-
stamrneudskiftningen i Anneberghus uden for det nævnte
projekt, da projektet ikke forventes at skabe mulighed
for at spare penge ved etablering af gulvafløb og nye
guIve.

c. Gulvafløb oq faldstamner i Anneberghus.

Projektet er udbudt i licit,ation. BestyreÌsen har et op-
1æg til generalforsamlÍngêD, der behanãres på et førgeir-
de punkt på dagsordenen.

d. Statens tilskudsordning.

Bestyrelsen har i l-991- efter nærmere overvejelse skabt
mulighed for at udnytte statens tilskudsordni-ng for arte
beboere i A.s.T. såfremt den enkerte beboer ikke selv



6

kunne udnytte ordningen t.il forbedringer i egen lejlig-
hed, kunne beboeren transportere retten til tilskuddet
til A.S.T., såIedes at foreningen efterfølgende kunne
ansøge orn tilskud til fæIlesudgifter.
Regnskabsmæssigt bliver tilskuddet isoleret med den
hensigt, ât beregne andel af tilskuddet efter normal
m2-fordeling for de beboere, der deltager i ordningen.
Denne beregning bruges til at udskyde særlig huslejestig-
ning for de beboere, der har andel i tilskudspuljen:
tilskudspulje l- der blev oprettet med sidste tilrneldings-
dag L3. 10. l-99L.

Efterfølgende har bestyrelsen via BASTA og 2 beboermØder
på kontoret søgt yderligere tilskudsskemaer indsarnlet fra
beboerne, da A.S.T. har mulighed for via de løbende
fællesudgifter i meget stort omfang at søge om statstil-
skud, også som føIge âf, at À.S.T. opnåede stort til-
skudsbeløb til fj ernvarmeprojektet.

Tilskudspulje 2 er oprettet, og resultatet êr, at til-
skudspulje l- + tilskudspulje 2 senest omfatter i art 4o7
tilskudsskemaer. P.t. har A.s.t. modtaget statstirskud/
tirsagn om tilskud/fremsendt ansøgning om tirskud for i
alt ca. kr. 2,7 mio., heraf er ca. kr. l-,16 mio. til-
skudsbeløb allerede modtaget kontant.

e. 25 års iubilæun.

Bestyrelsen finder god grund til, at foreningen fejrer
sit 25 års jubilæun. siden foreningens stiÈtetse den
l-9.04.L967 har beboerne fået foreningen t,ir at fungeregodtr ên række gode og nyttige forbedringer er gennemiørt
igennem de seneste år på ejéndornmene, og når Anneberghus
tir sonmer får gulvafløb vil alle À.s.T. rs rejrighãder
have en st,andard svarende tir nutidige krav , og det rnåfejres. Lad også festen markere, ât ioreningeng beboerestår sanmen nødvendigvis om frerntidens rrav tít genop-
retning og vedligeholdelse af ejendornmene. Ver nødt tir
À.S.T. rs jubilæurnsfest den 23.05.L992.

Formandens beretning gav anredning ti1 følgende bemærkninqer/
spørgsnåI:

r€if christensen fandt det unødvendigt rned de mange regnskabs-tar i fornandens _beretning, da regnsft.abet har "nríigt funkt på
dagsordenen. Leif Christensen anbefalede endnu bedie vedliqä-holdelse af ejendommene end titfældet er.
Kenneth warbum påtarte, ôt han fandt bestyrelsens oprindeligeopslag og eft,erfølgende orientering ornkriñg statstilskudsorã-ningen rnangelfuld med den konsekveñs, at de andelshavere, derenten på grund af egen udnytterse af tilskudsskema errer afa1$en årsag ikke havde afleveret transport i tilskudsmufignàãtil foreningen risikerer urimelig uenanãIing såfremt bestyiel-
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sen beder generarforsamlingen vedtage en lejeforhØjelse der
forudsættes kontant betalt på een gang via statstilskuddet.
Fru Àndersen, Sandbygårdvej 35, påtalte fortsat mangler ved
vinduerne i hendes lejlighed, tillige rned utilfredshed med
fortsat snavs i filteret til det varme vand. Derudover udtrykte
fru Andersen ønske om at foreningen installerer vaskemaskiner
tíl fæIÌes brug, og endelig argumenterede fru Àndersen imod
evt. udvidelse af antenneanlægget.

Steen Vitoft kunne til fru Andersen oplyse, ât han i sin 1ej-
lighed sandbygårdvej 3L i starten havde haft mange probrernèr
med snavs i filteret til det varme vand, êt problem der nu var
overstået.

Jin Pedersen svarede Leif christensen, at Jin pedersen i sin
beretning havde fundet det væsentligt at referere til ta1 fra
regnskabet for at illustrere den seneste udvikling i boligfor-
eningen. - Jirn Pedersen svarede l,Ia1bum, ât bestyrelsen i for-
bindelse med indkaldelse tiL generalforsamlingén var blevet
opmærksom på, at enkelte andelshavere som selv havde kunnet
bruge tilskudsordningen kunne komme i klemme via bestyrelsens
formurerede forsrag tit særrig rejeforhøjeIse. BesLyrelsen
havde inidlertid ikke ønske om ulige behandling af andelãhaver-
l9l og bestyrelsen havde derfor senest omformuleret sit forslagtil- behandling senere under generalforsamlingen. At bestyrelseñ
hgvde presset meget på over for beboerne for at få flest nurige
tilskudsskemaer retur med transport tir foreningen skyrdtãsalene om ønske om at opnå størst mulig kontantudbet.aling frastaten tir hjælp for vedrígeholdelsen, õg denne særlige inásaiser netop lykkedes for bestyrelsen.

Jirn Pedersen svarede fru Andersen, ât specielt vedrørende vin-duerne foregår forhandling imellem admiñistrator og vinduesen-treprenørens advokat. Foreningen rnå nØdvendigvis ãfvente re-paration af vinduerne, indtil den verserenae itria med entre-prenøren er løst. såfrernt manglerne afhjærpes via anden entre-prenør før mangelssagen er løst, kan manglerne ikke om nødven-digt påvises _ved syn og skøn. Med hensyn til forslaget om fær-les-vaskeri blev det på seneste ordinære generalforsá¡n1ing ved-taget at nedsætte beboerudvalg herom. uavãtgsarbejdet er úir=y-
neradende ikke trods opfordring fra bestyreÍsen kónnet i gangi

Iêif Christensen opfordrede bestyrelsen tiI i større omfang atafhjæIpe borebilleskader og være bprnærksorn på evt.svampeskaáer.

Kenneth Walbum bad Jin Pedersen præcisere, om rden sed.delrlbestyrelsen sendte ud week-enden føi generalforsarnlingen skulleforståes som formureret ændring af bestyrersens fãrslag omlejeforhøjelse i dagsordenen pkt.- 3. L?

Jim Pedersen svarede bekræftelse herpå.

Àxel Pedersen anbefalede bestyrelsen at holde et sabbatår eller2 m.h.t. de løbende særlige vedligeholdelsesarbejder. I stedet
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for ny særlige vedligeholdelse burde bestyrelsen foranledige,at mange af de senest gennemførte forbedringsarbejder bÍevgjort helt færdige og mangelfri. I kældrene kunne skábes bedreventilation såfremt de mursten, der for få år siden blev indsati stedet for ristene i fundarnentet brev taget ud igen og ristesat i igen, kærdervinduer kunne åbnes, så fugten kom ud af
kælderen. De nye isatte vinduer er behæftet med mange mangrer,der bør udbedres. Ringeapparaterne opsat ved trappeoþgangene erikke monteret ordentrigt, og hvorfoi er ikke de-udvã;dige døremalet. Endelig mente Axer pedersen den gjorte sprøjtning irnodborebiller ikke grundig nok udført.
Kenneth l{album tirkendegâv, at er bestyrelsens forsrag tit pkt.
3.1- ændret med ordlyd som blev runddert i week-enden, så er ge-
neralforsamlingen ugyldig.

Dirigenten svarede hertir, at der ingen tvivr består med hensynt+I, at generarforsamlingen er tovlig indvarsret og besruL-ningsdygtig. Det der kan drøftes på det relevante punkt på
dagsordenen er, hvorvidt punkt 3.1- skal have indhold som senestforeslået af bestyrelsen.

Deneke-Mortensen udtaLte sin utilfredshed med de nye vinduerog monteringen af dem. Deneke-Mortensen opryste endïidere, athan i sin lejlighed ikke mangler varme, men rLturløb fra radÍa-toren er koldt uanset hvilket tidspunkt på døgnet.

Jim Pedersen spurgte Axel Pedersen orn hvorvidt denne har været
P+ foreningens kontor og gennemlæst vedligeholdelsesmanualen?Jirn Pedersen omtalte, ât nógre af de vedliieholdelsesarbejaei,
som Axel Pedersen mente vigtige at udføre, ñetop er omfattãt aivedligeholdelsesplanen. spãciãft vedrørende vinduerne henvisteJin Pedersen tiI det aÍlerede herom på generalforsamlingenfrernførte, herunder at forligsforhandliñg fãres ad rnangrerñe,
og_ udbedring af mangrer må afvente forLij eller voldgifé;af;;:re1se. specieJ-t vedrørende sprøjtningen írnoa borebiller er áergældende L0 års garanti derfor. -

carl Baltzersen frernhævede,_ a.t udgiften til vandforbrug stigerhvert år, specíelt vandafredningsatgiften. Hvad hjælper ravfor-brug ttc-er hvis man ist,edet ror sËaI t,række z ,janÇe? vær "p-mærksom på, at i det omfang vandet løber i úc-ñurm"rn. måfejlen udbedres.

Anette Boye opJyste, at hun sammen med 4 andre beboere haregen vaskemaskine instarleret. Ànette Boye spurgte rn.h.t. ondet oprettelsesgebyr og den røbende afgiff urui'eríe af vaskema-skine.opkræves i.foreningen er totalt set rimeíiõ u.i"ringã lãtforeningen må det være en fordel, ât hver instaílerét vasxema-skine har flere brugere, istedet for at hver andel_shaver fåregen vaskernaskine opstitlet.
Peter Harrberg opryste, êt bestyrersen stadigvæk bakker op om-kring, om beboeiné selv nedsætter et udvaÍg med henulik pahvorvidt, fælres vaskeri skar indrettes. tqeã hensyn tit 

"b-
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rettelsesgebyr for egen vaskemaskine skal kun betales L x kr.
500100 pr. vaskemaskine, men hver bruger af vaskemaskinen skal
betale forbrugsafgift. Det vil sige, såfremt en vaskemaskine
har 5 brugere, skal de betale l- x kr. 500,00 + 5 x forbrugsaf-
gift.

Da herefter ikke flere
erklærede dirigenten
beretning som godkendt.

ønskede ordet til formandens beretning
efter håndsoprækning derom formandens

2. Resultatopqørelse med balance.

Statsaut,. revisor H.J.OxenbøIl gennemgik resultatopgørelsen for
ol-.01--31-.L2.1-991 ¡ned baLance pr. sidstnævnte dato samt derefter
udkast til likviditetsbudget for L992.

Bruttoindtægten udgør kr. 6.489.769,oo og efter fradrag af alre
årets udgifter incl. skat for LggI udviser resultatopgørelsen
overskud kr. 238.41-8 r 00 (imod for 1990: overskud kr. 56. ooo,0o)
Barancen pr. 31.t2. L99l- udgør kr. 27 .34L.755, oo (mod i l-990:Kr. 2¡..o42.000,00). Den samrede prioritetsgæld udgjorde urtimo
l_991 kr. l_5.91-6.01-9,00 (imod i L99o: Kr. 1t_.357.OOO,OO).

Foreningens egenkapital urtimo t-991- udgør bogførte kr.
9.5t7.81-l-,00 (imod l-990: Kr. B.l_89.OOO,OO) .

De enkelt'e beløbsposter med relevante specifikationstal blev
nærmere gennengået. Også de i regnskabet indeholdte specifika-tionstal for rrvinduesudskiftningta og tretablering af f]ernvarrne
og varmt, vandrr blev gennemgået.

oxenbøll gennerngik herefter udkast til likviditetsbudget for
1992 udvisende (forudsat rnulig boligafgiftsstigning pr. ol_.07.
L?92 på l-53) budgetteret kasseunderskud stort kr. 4-.2L1-.ooo,oo,såfremt tir vedligehorderse rn.v. anvendes kr. 6.g49.ooo,0o!
4fsrutningsvis gennerngik revisor noten om beregning af denindre værdi af andelsÈapitalen pr. 3I.t2.Lggt-, .ræ-raiei opgjortpr. m2 under hensyntagen til hvorvidt andelshaver har koñÈãnt-betalt eller ej vinduer og/eller fjernvarme m.v.

Forelæggelsen gav anledning tit førgende spørgsmår/svar:

llikaer Kerrberg bad nærrnere orientering omkring, hvorvidtforeningen i Iøbet, af Lgg2 harverer sin e-genkapitaï, i "j ,nàa
Kelrbe_rg, i regnskabet læser bogført egenkapltar -på ca. 9,s rnio.
99 budgetteret kasseunderskud for tgiz ca.- kr. -q,z mio. og med
de_ nødvendige _vedligeholdelsesudgifter der frerngår af veaíige-holdelsesmanualen, hvorledes forventer bestyrelsãn da egenkañi-talen bevaret i årene fremover, hvilke plalner har bes{,yretËenad mulige lejestigninger?
r€if christense-n bemærkede, ât da speciert sandbygård brev købti sin tid af den nyoprettede boli-gtorening, ,r.ï-ejendonrnen i
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den fineste standr Dü er ejendomnen i den ringeste stand af
foreningens 3 ejendomme, og hvorfor det?

Revisor Oxenbøll svarede Kellberg, ât kun som udgangspunkt er
det rigtigt, ât det budgetterede kasseunderskud for L992 hal-
verer den bogførte egenkapital ultimo t-991-. Glemmes må det
imidlertid ikke, ât en stor de1 af de planlagte vedligeholdel-
sesarbejder er egentlige forbedringsarbejder, som derved rnedfø-
rer, at ejendommene får større værdi der indgår i beregning af
egenkapitalen.

Iêif Christensen anbefalede, ât i regnskabet indarbejdes speci-
ficeret regnskab for hver af de 3 ejendomme.

fngen derudover havde spørgsmåt til regnskabet.

Regnskab rned balance blev godkendt ved håndsoprækning.

Forslacr fra bestvreÌsen.

Dirigenten op1æste bestyrersens forslag 3. l- indeholdt i dagsor-
denen for generarforsamringen: Af hensyn tir den nødvendige
genopretning og vedligeholdelse af A.S.T. rs ejendornme foreslåes
at det forventede statstirskud ca. kr.2,5 mio. anvendes hertil.
Endelig opgørelse af purjerne forventes at forerÍgge inden ud-
gangen af L993 forsraget nærmere formuleret ornkring, ât de
andelshavere, der ikke deltager i de z purjeordninger ornkring
statstilskudsbelØbene indbetarer berøb af sanme størreLse pr:
m2 som er indskud af de deltagende andelshavere, indbetalingen
opkrævet over den rnånedlige husrej e i i-994, murigt over en
Iængere periode, max. 5 år.

Dirigenten opIæste dernæst bestyrersens andet forslag 3.2.a i
dagsordenen for generalforsarnlingen: Såfremt onhandleãe oprin-delige forslag 3.i- godkendes på - generaÌforsamlingen, forãslårbestyrelsen lejeforhØje1se 10å pr. m2 gældende borigafgift foralre 3 ejendomme og forhøjerse af sántlige til botigafqiftregistrerede ti1læg (bortseÈ fra forbedringstittæg¡ med vlrk-ning fra oL.o7.Lgg2 eller såfremt oprindeli-gt forsïag 3.1- ikkegrodkendes, indeholde pkt. 3 .2 .b i dagsordenens forslag frabestyrelsen om arternativt i-st pr. m2 gáldende borígafgifi fra
0L.07 .L992.

Dirigenten ti.fføjede, at som bestyrelsen ved runddeling afsærskriveÌse i week-enden den l-L-l-2 .O4.Lgg2 forud havde ofien-teret foreningens medlemmer orr ønskede bestyrelsen i dag pågeneralforsamlingen nævnte forslag 3. 1- omforrnuleret til fø1'ç¡eir-de ordlyd:

3-L Forslag om ekstraordinær rnånedlig huslejeforhøjelse stor 5t fra01.01.L994. Forhøjelsen modregnes nånedligrt- via n2-fordeltandel i tilslmdspuljen. Forhøjètsen vit være gældende indtilden størst nulige andel af tilékudspuljen er fulãt modregmet.
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De andelshavere, der ikke deltager i puljeordningen, må indbe-
tale den fulde huslejeforhøjelse.

Dirigenten tilkendegav at vurdere ændringsforslaget mindre
vidtrækkende end det oprindelige forslag pkt. 3.1, i og med be-
styrelsen med seneste forrnulering ikke foreslår tilskudspul-
jerne indskudt og tilsvarende beløb kontant betalt over kort
periode i l-994 af de andelshavere, der ikke indskyder pul-
jebel-øb, men i stedet, som det alt andet 1íge mindre omfatten-
de, foreslår ekstraordinær rnånedlig lejeforhØjelse stor 52 fra
01.0L.L994 gældende indtil størst rnuligr andel i tilskudspulje
er fuldt modregnet. De andelshavere, der ikke deltager i pul-
jeordning må da betale den fulde lejeforhøjelse som nævnt fra
0l-.0L.L994 i den tidsbegrænsede periode forhøjelsen foreslåes
gældende.

Dirigenten tilføjede, at bestyrelsen uændret fastholdt dagsor-
denspunktforslagene 3.2 ad IOZ/LsZ lejeforhøjeIse, derom
senere på dagsordenen.

Jin Pedersen orienterede omkring baggrunden for forslagene 3. l-
og 3.22 Foreningen har hårdt brug for statstilskudspengene,
bestyrelsen har haft succes med at indsamle ansøgningsskemaer
transporteret til foreningen, og bestyrelsen ønsker på nuvæ-
rende tidspunkt at foreningen sikres adgang til at disponere
over det samlede rnulige statstilskudsbeløb. Bestyrelsens sene-
ste ændringsforslag ad 3. l- er også egentlig mindretalsbeskyt-
telse, såIedes at ingen andelshavere skal- præsenteres for kon-
tantopkrævning af sær1ig forhøjelse i løbet af L994 eller kort
tid derefter, derfor ændringsforslag om egentlig ekstraordinær
lejeforhøjeJ-se gældende tidsbegrænset således at forhøjelsen i
videst nuligt ornfang modregnes via statstilskudsbeløb. De 52
foreslåede rejestigning betyder, ât de andershavere, der delta-
ger i tilskudspulje 1 reelt ikke får lejeforhøjelsen, i og med
forhøjersen modregnes i tilskudsberøb. De andershavere, d.er
dertager i tilskudspulje 2 forventes ej helrer reert at mærke
lejeforhøjelsen, da tilskudspulje 2 forhåbentlig også opnåes
fuldt inddækket fra statskassen med kr. 7.OOO,O0 pr. lejlighed.
De andelshavere, der ikke deltager i tilskudspurjerne, skal da
betale de fulde 5? Iejestigning over en årrække, nernlig 1ige så
Iænge som det varer at modregne størst rnuligt tilskudsberøb.
Kenneth tfalbum fandt bestyrelsens ændringsforslag urovrigt, i
og med forslaget om lejeforhøjelse kun reelt vedrører et rnin-
dretal af andelshaverne, nemlig de der ikke dertager i ti1-
skudspuljeordning, og Kenneth !,falburn bad Jim Pedersen oriente-
re om årsag til, at bestyrelsen har forrangt i videst nuligt
onfang statstilskudsskemaerne tiltransporteret foreningen før
problenatikken blev behandlet på generalforsamlingen?

À:<e1 Pedersen opfordrede tiI, at foreningens medremmer står
sa¡nmen, handler solidarisk som egentlig andelsboligforening.
Axel Pedersen forstod ikke uniddeLbart, hvorfor 7 andelshaveie
havde undl-adt at returnere statst,ilskudsskema?
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Adninistrator svarede Axer pedersen, ât mange gode grunde kanbestå for, at 7 andelshavere ikke har returneret titãkuOsskematir foreningen, nernlig at de pågærdende serv har søgt og opnåetstatstilskud ad gjorte forbedringer i egen rejrighed, óg ãetteer ikke en tilsidesættelse af andelstanken.

Dirigenten svarede Kenneth warbum, ât dirigenten fandt be-styrersens ændringsforsrag ad 3.1- nuligt at behandle med hen-brik på stillingtagen på generarforsalnringen, i og med i deoprindelige dagsordensforsrag 3. l- og 3.2 -indehordãs 
murighedfor 15å botig_afqi ftss.tigning, og senest ændringsforrnuleiingtil 3.L udgør 52 forhøje1se uãskuat tit ikrafttræ¿én 0l-.ot-.L9s4

med fasthol-dt ordryd af forslag 3.2, artså forsragene i dethele inden for nævnte t-5å mulig lejeforhøje1se
Kenneth l{album til.kendegay, at mulig'vis er generalforsamlingien
lovlig og bes_lutningsdygtig, men specielt ándringsforslag ã. rfandt Walbum fortsat ulovligt.
Dirigenten fastholdt ændringsforslagets lovlighed.
Herefter- gav dirigenten ordet ti1 Jin pedersen, der via over-
þe1$-projektor med_ tegningsplancher forklarede nærmere ornkrj-ngindholdet af den 

. 
udfærdige-ae titstandsrapport/vedligeholdelses-

manual for foreningens ejendomme.

Jim Pedersen gennemgik via tegningsplancherne hvorledes typiske
ejendornme bliver nedslidt og iorrãlãer i årenes Iøb sammenholdtmed i hvirket omfang både- vedligehordelses- og forbedrings-arbejder i år-e_nes røb opretholder og bedrer ejeídommenes kva-litet. De vedrigeholderãesarþejder, der foresiåes i vedlige-holdelsesmanualen er de arbejder, der egentrig skal tir for"atbringe ejendommene op tir dãn oprindelige rduna.rã ,r"a opfø-relsen i 30f erne t og dette forklãrede .riri pedersen nærmere viaenkeltsider fra manuaren vist via overhead-projektorãn.
r. vedligeholdelsesmanualen er også foretaget prioritering adrisikovurderíng og i hvilken rærkLføIge tiàÉmæ"s-igt de forsker-
]ig" påtrængende. vedrigehordels_esarbäia"r bør uãføres, nogrebør udføres hurti_gst rnutigt, andre kañ forsvarrigt.uãtøres se-nere i Iøbet af de 10 kornmende år, en egentlig sÉaaãskfassifi-cering l--5 er. de-n_ødvendige vedligehotdãlses.íu"iaei opdelt i.rfrg. .vedrigeholdel-sesbudgettet pÍanIægges forbrúgt ca. kr. 8mio._ i '1992, herunder falãstanrnjr og jrirvatløb i Anneberghus,og_99 rølgende e år forvenres_ rrugt êal kr. 4-s mio. airiót-påvedligeholdelse fot opfyldelse ãr vedligehoraãisàsmanuaten.Budgettet forudsætter bestyrelsen financierét vià-ãã-år.indeli-ge 

. 
J.ejeindtægt,er, foreniñgens formue bør ikke udhules. Deudgiftsmæssigt større vedligehol-delsesarbejaei uarøres etapevisi løbet af de næste 10 år, ãåredes at, ind ínelren den etapeviseudførerse prantægges ropsparingsperiode" viá rãjãinãlægterne.

Derpå
sende
blemer

gennemgik Ji¡n pedersen enkerte lysbilreder konkret vi-påtrængende vedrigehordersesarbejá";-ãã f.eks. tuôlpro-i sokker og funáanent via utæt,te kroakker og brønde,
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Àxel Pedersen. udtrykte sin utilfredshed med, at mange vedtige-
holdelsesarbejder på foreningens ejendomme udføres màngelfulát.
carr Baltzersen fandt det særligt påtrængende, at foreningens
kloak1øb renses.

Jim Pedersen opryste, ât bestyrersen på computer har udvikrete! program der gør det muligt at afprøve forskellige konbina-tioner så som lejestigning og/errer 1åntagning ad hvorledes de
nØdvendige større vedligeholdelsesarbejdei b,øl financieres med
hensyntagen også til det mulige statstilskudsberØb og forening-
ens egen formue. For bestyrersen er det et princip, ât bortset
!f" prgjektet i Anneberghus med gul-vafIøb õg faldstarnmer, sonfinancieres via låntagning, planrægger bestyrelsen ikke frem-
_over at optage Iån ti1 vedligeholdelsesarbejder. Låntagning vi1kun ske ved murige forbedringsarbejder. på den nåde bevares og-så foreningens formue intakt. ;in Þedersen fremhævede endvideieat siger generalforsamlingen nej til bestyrelsens ændringsfor-.1.9 3.L ad 58 l-ej_eforhøjelse via i murigË omfang rnodregríing itilskudspurje, så foresrår bestyrelsen soin anført, i forsrag i.zL5å lejestigning i stedet for rO? tejestigning i år.
Dirigenten satte herefter ændringsforslag 3.1 tir afsternning.

Resultat af skriftfig afstemning blev:

Forslaget blev altså vedtaget.

3.2 Forhøjerse st_or lgt pr. m2 gældende boligafgift for alle 3ejendonme og forhøjelsè af sanf,lige til boli!"ígift registrere-de tillæg _(.e¡cr. ti[æg for vindúer, rjernvärãe Lg *r.r-t vandsamt varmebidrag) art med virkning fra or-.o7.Lggz.
r dagsordenen har besty_rels_en tilføjet supplerende orienteringad forsraget orr at, nødvendiq lejestigning- i t_993 og de næstés-Lo år mðA uændrede forudsætñingá" da vil være ca. sZ om året.
Da inge¡ ønskede ordet til forslaget, blev gennemført skriftligafstemning med følgende resultat:

nødvendige vedligeholdersesarbejder på ejendommens tkrima-
skærmtr, altså tagbeklædning, ydervægge med facader, døre og
vinduer, enkerte steder er nedstyrtningsfare, enkerte stedei
utæt tag rned risiko for svamp, enkerte steder skal tagkonstruk
tionen forstærkes, taget over opgangene også forstarkes, og
inde i bygninqerne skal faldstanrner udbedres/udskiftes.

r.40 ja
20 nej
l- blank

ja
nej
blanke
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Forslaget blev altså vedtaget.

Med vedtagerse af forslag pkt. 3.2 bortfardt bestyrersens til-
Iægsforslag under 3.2 ad al-ternativt l,5Z ønsket forhøjelse af
boligafgift.

Der etableres gulvafløb i Ànneberghus i de lejligheder, hvor
der nangler gulvafrøb, erler hvor en udskiftning er nødvendig.
r det omfang fardstammer er i dårlig stand, udskiftes disie
santidig.
Forventet form og'omfang er skitseret i BASTÀ nr. 29, fra side
7 - Benærk, at det påhviler andelshaveren at afholde udgift tilat etablere badeforhold (brusear:matur) og errt.. ny vægbehandling(naring errer fliser) så godkendelse som vådrun kan opnåesl
Ejendonskontoret vil naturrig'vis være behjælperig med iaa ogvejledning.
Har andershaver for egen regning etableret gutvafrøb købesdette af A.S.T. under hensyntagen til alder og slitage for-udsat at ibrugtagningstilladelse foreligger.
Arbejdet udføres i henhold til ficitaLionstilbud frerntagt pågeneralforsamlingen.
Financieringen sker ved optagerse af kred.itforeningsrån ca. kr.2r5 mio. og regulering over driftsregmskabet

Peter Hallberg orienterede for bestyrelsen nærmere omkringforslaget. På sidste generarforsarnring brev det vedtaget, aÉbestyrelsen skulle arbejde videre med evt. forsrag tir ãta¡te-
ring_ af gulvafløb og faldstanrner i Anneberghus. Lígeledes blevforslag vedtaget oft, at borigafgiften i Ànneberlhus skulleforhøjes, så d_en korn på niveau med resten af A.s.T. oprindelig
håbede bestyrelsen, at d.et eksterne ws-udvarg vitre barsre medIøsning på etablering _af gulvafløb og faldstãrnner på billigeràvis end det traditionelt er tittæl-det, men den metoãe, som ws-udvarget har udvikret senest, grj-ver primært kun bespàrelse vedudskiftning af eksisterende attø¡ ¡ og i Ànnebergñus er sombekendt ikke i forvejen gulvaftøb. Í Anneberghu's foreslåesderfor faldstamrne/gulvafløb-projekt udført på traiditionel vis.
Harlberg titføjede, at rnodsat fonnuleret i dagsordenen er iplojektet indehotdt etabtering af vådrum i de rãirigned.er, derf?t nyt gurvafrøb. Kommunen vir nenrig ikke goarénãá projärt.tuden samtidig etabrering af vådrun. At a.s.r. i denne sam-
menhæng vÍl afh-o_lde udgiften tir etablering af vådrurn, d.v.s.nødvendig behandting af vægge, har alene åriag i de urig størreomkostninger og gener der virle følge, såfremt hver enkeltandershaver serv skulre sørge for eta-bl'ering af vådrum i detomfang kommunen kræver det.
Hallberg- opryste, ât såfremt generalforsamlingen stemrner ja tilAnneberghus-projektet vil projektet blive udført i sonrneriråned-erne 1992. udgift-e1 tir projektet er en der af vedligehorder-sesplanen, idet faLdsta¡nmerne under alle ornstæna1-!Ëaer skalskiftes inden for kortere frentid, udskiftningen- åïîårastammerfremrykkes i tid ved gennemføreråe af proj"rtËt; d-projektet

-

3.3
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financieres i det væsenttige ved optagerse af rearkreditrån, da
udskiftningen og etableriñg"n af- gurvafløb er forbedring af
ej endonmen.

Bestyrelsen har udbudt projektet i licitation blandt indbudte
velrenommerede firmaer, og bestyrersen har i week-enden L1-
12.04.L992 runddelt kort orientering derom til andelshaverne.
Forskellen nellem dyrest og billigst bydende var ca. kr.
330.000,00' og billigste tilbud blev modtaget fra Murersvende-
nes A/S: Projektudgift,er incl. moms i aIt ca. 3,5 mio. De
nævnte kr. 3r5 mio. financieres ved optageJ-se af kreditfore-
ningstån og betaling af Iåneydelserne- ovár driftsregnskabet,
Pfojektet kræver derfor ikke særskitt forhøjerse af boligaf-giften.

Peter Harlberg opfordrede tiI saglig debat ornkring forslaget.
Helene orsen bad bestyrersen være opmærksom på, at foreningentidrigere f.eks. ved fjernvarmeprojektet har accepteret ãetbilligste tilbud, uden at det bilrigste tilbud iflg. Heleneolsen viste sig at være det bedste aibeide, så underêøg nø)e,at det er ordentrige håndværkere der udfører projektet, -så
ikke det billigste briver det dyreste tilbud. - 1 ø-vrigt tak-kede Helene olsen for en pæn redegørerse fra bestyrersen ogudtrykte sin tilfredshed rned bestyrelsens arbejde.

rnspektør Pour Rasmussen indskød, at de beboere, der har kritik
aE gøre vedrørende det indlagte varme vand, bør henvende sig påforeningskontoret, således at nærrnere vurdering kan ske m.n]t.,
om arbejdet er mangel-fuldt.

Kenneth lralbun oplyste om egen uhetdig erfaring vedrørendeinstalleringen af det varme vaña tir hans lejrighed-.
Dirigenten fremhævede, at dagsordenspunktet omhandlede gulvaf-
J-øb, og ikke fjernvarme.

rngeniør søren christensen, .der er rådgiver for foreningen un-der faldstammeprojektet, orienterede kórt om projektet. 6 en-treprenørfi-rmaer blev indbudt tir at afgive uüa únder licita-tionen, herunder 3 større firmaer og g mindre firmaer, og 1 afde større firmaer, nemlig Murersvenáenes A/s viste sig at. værebilrig"!.bydende, ud.en aC der er tal-e om forringet xvãritet et-1"T dår't igere ud.førelse, når det, billigste tir6ud sammenrignes
leq de dyrere tilbud. Den 30.01.J,ggz trtev med bestyrelsen af-taIt, at forberede Anneberghus-projektet, d.en 04.oi.rgg2 blev
"!1"1! igangsætning af projektèriñgen og den 3L.03.Lss2 brevafhordt, licitatiol o-g senest 07.04.lggz bl_ev gennemgået de mod-tagne ricitationsbud med bestyrelsen, så prdjektef har hidtirskredet rinelig hurtigt fre_m. -rngenidrfirmãet har udarbejdet 3forskellige forslag til faldst,arnine/ gulvafrøb-etablering- i -aã
snå lejligheder, den er der ca. 20 opgange med, og der ef opnå-et prist,itbud på alre 3 forsrag, og äér, úirr:.gåte"rø="i"õ, -ñï",
fardstam¡nen bliver stående der-úvoi den er i áaq, ãr,uârur.=.
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bemærkning fra Baltzersen, og da ikke flere
vedrørende dagsordenspunktet, satte dirigenten
skriftlig afstemning med følgende afsternnings-

L46 ja
L6 nej
2 blanke

Forslaget blev altså vedtaget, og bestyrelsen arbejder videre
ned projektet over for Murersvendenes A/S.

3.4 Forslag om fælles gtas/kunrne-forsikring for såvel A.S.T. som
alle beboere i A.S.T.

I forlængelse af beboerundersøgelsen og indlæg i BAsTA stilles
forsrag om ja erler nej til fælles forsikring for en samlet
pris af ca. kr. 38.9oo,oo (financieringen vir ske ved forhø-jelse af den månedtige borigafgift på kr. o,7* som er ca. o,Lzzpr. û2, svarende til ca. kr. 7,OO for en 58 ¡n2 stor lejlighed).
For bestyrelsen henviste Peter IIaIIberg ti1 formandens beret-
ning, hvor det var nævnt, ât A.s.T. sènest har skiftet ejen-
domsforsikringsserskab til Trekroner og derved sparet et be-
tragteJ-igt årligt præmieberøb på ejendomsforsikringen. r be-
styrelsens bestræbelser på at finde yderligere besparelser for
andelshaverne forerigger nu mulighed for at tegne fælles glas-
og kummeforsikring. Normart må gras/kunrne-forsikring tègnes
individuert af beboerne som tirræg til indboforsfurinien.
A.s.T. har ikke i forvejen forsikring for det nævnte for iæl-lesarealerne. Nu foreligger mulighed for at A.s.T. tegner fæ1-les glas/kurnne-forsikring omfattende både fæIlesarealer og deenkelte. lejrigheder. såfremt bestyrelsens forsrag om fæ1resforsikring vedtages, kan de enkertã beboere afnelde evt. egenforsikring af det nævnte. ud fra prisniveauet p.t. ville piæ-
míen pr. lejrighed være ca. kr. 25o,oo om året, -såfremt lejiig-
hederne enkeltvis forsikres, og det uden at fællesarealerñe érforsikret. såfremt den nævnte fællesforsikring tegnes kan op-
nåes en dækning meget birrigere end om der for hvêr rejliqhäablev tegnet egien forsikring.
Harlberg. fremhævede, at bestyretsen ikke anbefarer hverken jaerler nej. Bestyrelsen satte forsraget tiI afstemning, uden átbestyrersen virre afgive stemme via modtagne furdnagtãr.
På forespørgser derom tirføjede Jim pedersen, ât hvorvidtgras/kumme-forsikrin_g ønskes tegnet, det er normalt et egetpersonligt anliggende via den piivate husstandsforsikring, -og
ikke et fællesskabsanliggende.

Da ikke flere ønskede ordet ad forslaget satte dirigenten for-sraget t,Ír afstemning ved håndsoprækn1ng , og med oi¡ervældendemajoritet brev stemt, ja tir forsläget. rorsrjget vedtaget.
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4.1

4. Forslaq fra foreninqens nedlemner.

Forsrag fra antenneudvalget om udvidelse af À.s.T. rs antenne-
anlæg med ny parabor, yderrigere modtage-udstyr til TV-kanaler
og radiokanarer for eengangsudgift i alt incÌ.moms kr.78.z5oro0
(pris pr. m2: Kr- 2,94, eller for en 58 m2 lejlighed pr. md.
kr. L4,2Ll samt deraf føtgende nånedlige afgifter ad medlenskab
af IDA, afgift cNN, Discovery og Euro-sport, i art. månedrige
afgifter kr. 8,64 pr. Iejlighed.
r indkardelsen til generalforsamlingen, BASTATs særnummer nr.
92 À side I var indeholdt nærmere begrundelse for forslaget fra
antenneudvalget.

Marianne Pedersen oplyste at være bestyrelsens kontaktperson
tir antenneudvarget og udtalte, at antennLudvalget har gjórt et
meget stort og grundigt stykke forarbejde. Bestyrersen har ikke
nogen forhåndsstillingtagen tir forsraget, foreningens medrem-
mer må hver især serv tage stilling. Bestyrersen anbefaler, så-fremt en udvidelse skar ske, at forsraget rned parabor førges istedet for hybridnet.

For antenneudvalget takkede Niels Zabel for den høje besvarel_-
sesprocent fra beboerne på spørgsmålene fra antenneudvalget.Zabel oplyste, ôt. forsraget fra antenneudvalget er udarbejdet
som et konprornis irnelÌem ja- og nej-sigernes -ønsker, inden foren_rimelig økonomisk ranme herior.-eriãen pr. rejlighed svarertil ikke mere end ca. 2 aviser om måneden.

Kenneth ?lalbun ønskede oplyst, hvorfor økonomisk skal ofres såmeget på at udvide TV-kanal-tilbuddet uden tilsvarende udvidel-se af radiokanalerne.

zaber svarede hertil, ât indholdet i det foreriggende forslager- udarbejdet på grundlag af antenneudvalgets moalãgne svar frabeboerne, de modtagne ønsker fra beboerne er søgt tírgodeset sågodt som muligt.
Drygård erindrede oil, at da besvarelsesprocenten over forantenneudvarget har været 4oz, så har ca-. 60z ikke argiveisvar og derrned ikke udtrykt ønske om interesse i hverken mereTV- e1ler radiotilbud.
Dertil opryste zabel, at besvarelsesprocenten ca. 4oz svarermeget godt tìl. den procentdel af foreningens medrenmer, der pågenerarforsamlingerne er med tiI at rnêddele stirtingtagen.
Besvarelsesprocenten over for antenneudvalget rnå alt andét íigebetragt,es som repræsentativ stillingtagen.
Èfikael Kerlberg anbefalede et, ja t,ir forsraget fra antenneud-valget l"igeson han anbefalede de bedst rnulíge modtageforholdfor radiosignalerne.

Efter yderligere korte be¡nærkninger fra Zabel og Kenneth ¡rral-bum, og da ikke flere ønskede orãet tir forsrage-t, =àtt" diri-
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genten forslaget til skriftlig afstemning, med følgende resul-
tat:
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la
ne
b1

69
77

2
l_

Forslaget blev altså ikke vedtaget.

Derefter blev behandlet forslag fra Willy Adolfsson om ændring
af foreningsvedtægernes $ 2L stk. !, nemtig:

4.2 Vedtægternes $ 21- stk. t- foreslåes ændret til:
Generalforsarnlingen tager beslutning ved sinpelt flertat,
undtagen hvor det drejer sig om lovændringer el-Ier forslag om
foreningens opløsning. Dog skal altid 25t af foreningens nea-
lemmer være tilstede. - Hver medlem har een stemme og kan højst
repræsentere eet andet medlem ved fuldmagrt.

f indkaldelsen til generalforsamlingen, særnummer af BÀSTA nr.
92 A, side 9 står nærmere anført begrundelsen for forslaget.
Fra Thomas Bach Hansen var også modtaget forslag vedrørende
repræsentation ved fuldmagt, nemlig forslag lydende: proceduren
vedrørende fuldrnagter ændres såIedes, ât ingen enkeltpersoner
kan sidde med mere end een fuldrnagt.

Efter nærmere drøftelse ornkring indholdet af de 2 forslag fratalerstolen, dirigenten, Thomas Bach Hansen og willy Àdolfssonimellem, fastholdt dirigenten, at iflg. den ãfrninaãfige fore-ningsret gælder adgang t,il at møde vãa fuldmagt. såfíemt manmøder og samtidig kun kan repræsentere højst een fraværendestemmeberettiget iflg. fuldrnagt, så kræver ãet ordlyd herom ide gærdende vedtægter. Da A.s.T. rs gældende vedtægter $ 21 in-tet udtaler m.h.t., hvorvidt adgang består til at møde medfuldmagt e1ler ej, og da derfor den almindelige foreningsretalt andet lige er g.ældende, kræver det vedtægtsåndring at ved-tage indskrænkning i adgang tir at møde ifrq.-furdrnagtl
Thomas Bach Hansen ønskede ikke sit forslag fremrnet som forslagtil vedtægtsænd.ring, og derfor bad diriginten generalforsam-
1i"g9" tage stillíïg th ve-atægãrænaring-Jors1-afiet fra wilryÀdol-fsson.

Dirigenten orienterede nærmere m.h.t., hvorledes vedtægtsæn-dringsforslag ifrg. de gældende vedtægter kan vedtages-, medkvalifÍceret,_ flertalr oD nødvendigt ved -eeterføIgende ekstraor-dinær generalforsamling for vedtalelse.
Vedrørende.sit forslag udtalte lrilly Àdolfsson, at han finderdet urirneli_gt, at iflg. de gældende -vedtægter kun 10å af fore-ningens medlemmer kræves tilstede for at tage beslutning omogså store projekter. Da forslag til stilling€ug.. ofte ændres
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på selve generalforsamlingen vil det rigtige være, ât så mange
stemmeberettigede som muligt selv giver nøde på generalforsam-
lingerne i stedet for at lade andre møde for sig via fuldrnagt.

For bestyrelsen anbefalede PeIIe Nigard et nej til forslaget.
På denne generalforsarnling var bestyrelsen i besiddelse af kun
11- fuldmagter, og dermed et relativt ringe antal fuldnagter der
ikke på nogen ¡nåde kunne have haft afgørende indflydelse på de
afgørelser, generalforsamlingen hidtil denne dag havde taget
stilling til.
Anna Johansen oplyste at møde med 1 fuldmagt fra sj-n nabo.
Naboen for dårlig til at kunne meddeltage, og denne adgang tif
at rnøde med fuldrnagt bør opretholdes.

Dirigenten gav som adrninistrator sine egne bemærkninger til
ændringsforslaget: såfremt hel-e 252 af foreningens medlemmer
sku1le kræves tilstede for beslutningsdygtig alnindelig gene-
ralforsanling, kræver det l-03 stemmeberettigede deltagere før
generalforsamlingen er beslutningsdygtig, og alt andet lige kan
det være risikabert at forlange så l.øj deltagerprocent på engeneralforsamling. Alene denne aften med så mange relativt væ-
sentlige forslag var kun l-28 stemmeberettigede fysisk tilstede.
Et krav on hele 252 deltagelse vitre være ret usædvanrig be-
grænsning i en generarforsamlings kompetence. sædvanligvis mådet være sådan, ât de der viser interesse og møder op for at
være med tif at beslutte nå have selve indftydelsen i stedet
for de, der beslutter at blive hjernrne "på sofaenil.

Da ikke flere ønskede ordet ad forslaget, satte diri-genten
forslaget til skriftLig afstemning.

Afsternningsresultatet blev :

ugyldig

Forslaget, blev derrned ikke vedtaget.

Tidspunktet .på aftenen var nu ret fremskredent, og efteraftale ned dirigenten havde på dette tidspunkt de andelihavere,
9"t i _øvrigt, havde stirlet torsrag t.ir behandling på general-forsamlinget, frafaldet deres forslag.
VaIg til bestyrelsen.

Pelle Nigard afgik efter tur og modtog ikke genval-g.

steen vitoft, conníe Horde og peter Harlberg afgik arre 3 eftertur og var villige tit at, modtage genvalg.

Dermed skulle 4 bestyrelsesmedrenmer væIges, kun 3 af de hid-
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tidige afgående bestyrelsesmedlemmer var villige til at modtage
genvalg.

På forslag fra bestyrelsen opstillede ole Brendstrup Hansen somnyt muligt medlem af bestyrelsen.

rkke andre mulige bestyrersesmedremmer bragtes i forslag.
Ved håndsoprækning genvalgte generalforsamlingen Steen Vitoft,connie Horde og Peter Ha1lberg ligesom ole Brendstrup Hansenblev nlrualgt som aIle medlenmer af bestyrelsen.
Endvidere skulle væ1ges suppleant, efter at Marianne pedersen
(hidtir valgt som suppteañL) i årets røb var indtrådt som
bestyrelsesmedlen til afløsning af Torben Nielsen.
Lizzie Faushøj blev bragt i forslag som suppreant, ikke andreblev bragt i forslag hertil
Lízzíe Faushøj blev valgt ned akklamation.

Valg af adrninistrator.

Advokat ole Fischer blev genvargt rned akklamation.
Valg af revisor.
statsaut. revisor H.J.oxenbørl blev genvargt med akklamation.
Bestyrelseshonorar for l-992.

Bestyrelsen foreslog uændret bestyrelseshonorar for indeværendeår.

Forslaget godkendtes med akklamation.

Eventuelt.

Da ingen ønskede ordet under punktet eventuelt, og da generar-forsarnringen _iflg. dirigenten herefter var helJ dagsordenenigennem, k1. 23.or, takkãde dirigenten for god ro og orden ogerklærede generalforsamlingen for hævet.

Ref .: JRIOF 2L.oS.t9g2
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