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REFERAT
af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AIB A.S.T.

Ar 1995,
A.S.T. i

den 6.
aulaen

A/B

I a1t. var l-48 af boligforeningens andelshavere mødt. eller repræ-
sent,eret ved fuldmagt (i a1t. 53 stk. fuldmagt) .

Foreningens formand ,Jim pedersen bød velkommen.

På forslag fra bestyrelsen blev administrator, advokat OIe Fischer
valgt som dirigent.

Dirigenten konstat.erede generalforsamlingen lov1ig indkaldt. med
dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og beslut-
ningsdygtig.

Stemmeudvalg blev nedsat :

Marianne Mamsen, Ebba Svendsen og LiIl-Brit Rath

Følgende dagsordenspunkter blev behandlet såIedes:

Formandens' beretn i ng.
Jim Pedersen aflagde beret.ning via gennemgang af overheadplan-
cher forud overleveret. alle deltagere på generalforsamlingen.
Beretningen gengives nedenfor via vedhæftede kopi af planchema-
teriale på følgende sider 2 - 7.

april afholdt.es ordj-nær gleneralforsamling i
på eellahøj sko1e.
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h rsberetning - lndhold

o Gårdrenovering
o Olieforurening
o Stotus pö genopretning
o Utcettetoge
o Solgof lejligheder
o Vondbesporelse iAST

o Øvrige <:ktiviteter i 1 99 4

o Nye oktiviteteri lgg5

o

h rdrenover¡ng 1993 - 1995

13. opril I 993

Jun-sep 1993

I ó. ì 7. okl. I 993

2. - 4. nov.1993
21. nov. 1993

25.ion.1994
Februor ì 994

Morls ì 994

12. opril 1994

Juli 1994

9. ougusf 1994

Nov - feb 1995
Feb - mor 1995

Generolforsomling: Lôn mox. l5 mio.kr.
Eeslyrelse og rôdgiver forberedle forslog
Moleriole blev udsendl lil ondelshoverne
Beboerhøring pr. górd
Tilbogemelding fro beslyrelse og rådgiver

Afholdelse of EOG ("lniliolivgruppen")
Arbejde i nedsolte gôrdhoveudvolg
Udbud. licilolion og indkoldelse lil GF

Generolforsomlingens godkendelse
Oliefonrening konstolering of omfong
Ekslro ordincer generolforsom ling
Olieforurening fiernel under Torb.vei D-31
Fcerdiggørelse of Torbenfeldlhus

o

i:dl:;. , "
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h
Budgetsammenligning Budget'94 Faktisk'95: Diff.

Hândværkerudgifrer i 8.295.189¡ 9.767.823: 18%
Teknikkerhonorar 'l .410.000 1.640.000 i 16%

1 17.094 : -51%Øvriqe omkostninqer 240.000
Uforudsete udoifrer 554.81f
Samlet budqet / Reqnskab' 10.500.000 i 11.621.s17 i 100A

o Sqmlet budgetoverskridelse på l0%
. Vcesentligl tykkere betonlog under osfolt end onlogel
. Beslôende klookonlceg ikceldre: Megelporøsl med

monge sommenslyrlninger og rollehuller
r Reporolion of sokler + udskiftning of nedersle 2m lognedløb
¡ Tøresloliver. ekslro muld og legeplods iS-górd
. Udluftningsstuds iolle voskekceldre, m.m.

Projektregnskob

h- Olieforuren¡ng flernet

o Hvorfor fjerne olieforureningen?
. Miføkonlrollen ville linglyse offoldsdepol på RSf, nvt vi

ikke fiernede olieforureningen. Det vílle oÍskcere AST for
normole lônemuligheder. -

o Somlet udgift på godt 5.040.000 kr.
. Forurening omkring gl. olielonke: 1.58ó.OOO kr.
. Forurening under kcelder iT-hus: 2.501.00O kr.
. Teknikkerhonoror i oll: 953.OOO kr.

o Budget sommeren 94 4.900.000 kr.
. Vcesenlligl sløne omfong underT-hus end onloget. men

. EKJ forhondlede priserlil co.3Vo under morkedspris!

o lngen erstotning frq Texqco
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M Øvrige oktiviteter í 1994

. Feiludbedrel (med undlogelse of en enkelf lejlighed)

. Fronske oltondøre + gummilisler hor fejl

o Bqsto ikke udkommet t 1994
. lngen beboerredoklion -Bestyrelsen hor volgl ondre

opþningsformer: Opslogslovler og Nyhedsbreve

o Vond- og energimålere / lovindgreb?
o Cykeludvolget nedlogt
o Nyt Antenneudvolg
o Nye Legeplodsudvolg

. A- og T-hus: l5.0OO hver. S-gôrd: t0.OO (hor gyngen)

o Vinduessogen ofsluttet

h-
o Bygningsdrifts- og vedligeholdelsesmonuol

. Delo[eret onv'sning pô vedlþeholdelse of bygningsdele

. Plon og budgetforkonlrolog gennemførelse -m.m.

. Pris:34O.000 k. ("forsikring" of invesleringer pó 35 mio.k.)

o Kvolitetsstyring of ejendomskontoret m.v.
. Eeboerhenvendelser og hôndvcerkerorbejder
. Fosle procedurer for "olle vcesenllige" opgover

o "Håndbog forAST's bestyrelse / personole"
. Dokumentolion of Adminislrolive procedurer (Ap)

o "Håndbog for AST's Andelshovere" i 2. udg.
o Torben (gördmond) overtoger funkt.boligen

Nye oktiviteter 1995
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Jim Pedersen oplyste endvidere, at fra ca. 1/s lg95 overtager
foreningens gårdmand Torben ,Jensen funktionærlejligheden i for-
eningen på Bellahøjvej :-36, st.. tv., idet bestyrersen har t.i1-
trådt ønske fra varmemester peter Nielsen om, at denne har lov
at. fryt.te t.i] ny bopæI uden for A.s.T. inden for en nærmere af-
tal-t. max-afstand fra foreningen. pet.er Nielsen er fortsat. var-
memester for foreningen.
secher-Madsen henledte opmærksomheden på, at et salgsargument
ved mange stueet.agelej ligheder i foreningien er deL, ât Iej lig-
hederne er "handicapvenlige" for køresLolsbrugere.
Da ingen herudover ønskede ordet ti1 beretningen, erklærede di-
rigenten - med akklamation fra generalforsamlingen - beret.nin-
gen som godkendt.

2. Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 1994 med
balance pr. 31/12 1994 til godkendelse.

Statsaut.
visende
resul-tat før udgift. ved oprensning af
o1íeforurening : underskud

kr. 5l-5 . 676, 00
og

result.at efter oprensning af
olieforurening : underskud

kr. 3.855.986,00

De enkerte indtægts- og udgiftsposter blev gennemgået og for-
klaret.
r resultat.opg,ørelsen er medtaget nettoudgift for i r994 gennem-
førte genopretningsarbejder med kr. 2.246.324,00, der fremkom-
mer således:
genopretning i alt kr. 11 .343 .540, 00
- skønnet forbedringsværdi kr. 6.000.000,00
- modtagne st.atstilskud i A994 kr. 3.097.21_6,00
altså genopretning nettoudgift kr. 2.246.324,00

= = = =::======= == =

Af balancen fremgår foreningens egenkapitar bogført ti1 kr.
4.979.870,00 og heri medregnet. foreningens ejendomme t.i1 bog-
ført værdi kr. 35.986.895,00 (iførge årsregulering r/r rgg4 af
ejendommenes offentligt. fast.satte ejendomsværdi udgjorde denne :

kr. 52.800.000,00) .

Beløbsposterne i balancen blev i øvrigt nærmere gennemgået..
rførge not,e 11 til regnskabet har foreningen pr. 3t/12 a9g4 af-
givet garantiforpligtelse over for pengeinstit.utt.er for en ræk-

revisor H.,J.Oxenbøl1 gennemgik resultatopgørelsen ud-
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ke andelshaverlån for i alt kr. 332.Lgg,oo. Disse garant.ier er
afgivet pligtmæssigt på baggrund af gældende lovgivning derom.
som garant.ier er udfærdiget, rummer disse ikke egentlig økono-
misk risiko for foreningen.
IføIge noLe til foreningsregnskabet om beregning af indre værdi
pr. 3I/12 7994 af foreningens andelskapital fremgår:
andelsværdi uden bet.al_t.e vinduer
og fjernvarme pr. *' kr. L.349,77
(t-993: 1.398,23).
værdi ved betalt fjernvarme pr. m' kr. 1.537,0g
værdi ved betal-te vinduer pr. m' kr. 1 . 55 9 ,2g
værdi ved kontant betalte både vinduer oq
fjernvar*" pr. *' kr. r.746,66

Oxenbøl1 gennemgik også kort det regnskabet vedhæft.ede likvidi-
t.etsbudget for 1995. Budgettallene incl. foreslået forhøjelse
af boligafgift.en pr. r/7 1995 med 5? udviser kasseunderskud kr.
2.584.000,00 eft,er skønnede udgifter t.i1 vedligeholdelse og
genopret.ning m.v. for kr . 2.900.000, o0 og restforureningsudgift
kr. 1,.200.000,00.

Ingen ønskede ordet t.iI regnskabsgennemgangen.

FøIge]ig blev både resultatopgørelse og balance godkendt. af ge-
neralforsamling'en, med akklamat.ion.

3. Forslag fra bestyrelsen:

Pr. Ll7 1995 forhøjes gældende boligafgift med 5o/o pr. ¡¡z (excl. tiltæg
for vinduer, fiernvarme, varmtvand, varmebidrag, samt vaskemaski-
nerltøttetumbleref .

For bestyrelsen motiverede 'Jim Pedersen forslaget nærmere. Som
det fremgår af regnskabsbalance pr. 3a/t2 1,994 har foreningen
umiddel-bart t.ilst.rækkelig likviditet for betaring af røbende
forfaldne udgifter i r-995. Forhøjerse af boligafgiften foreslå-
es for opsparing t.iI betaling af de fremover nødvendige reste-
rende større genopret.ningsarbejder på foreningens ejendomme.

Niels Zaber gjorde j-ndvending imod d.en hastighed bestyrersen
gennemfører større genopretningsarbejder med. Zabel anbefalede
en meget, langsommere gennemføreIse af nødvendige genopretnings-
arbejder, for dermed også større løbend.e overblik omkring kva-
l-itet. af genopretningsarbejderne. var botigafgiften holdt i ro
i en ]ængere periode uden større forhøjerser som sket, virle
flere lejligheder være nemmere aL sælge.
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'Jim Pedere en udt.alte umiddelbart bestyrelsens støtte over f or
Zabel- ti1, at de kommende genopretningsarbejder gennemføres i
et mere ro1ígt tempo end hidtil. - Nu gæ1der ikke mere særligt
gunstige offent.lige støt.t.eordninger som hidtil- Foreningens
generalforsamling bestemmer j- sidste ende omfang og tempo for
genopret.ning.

Secher-Madsen udt.rykte nødvendigheden af , at hvis ,rhusel ikke
skal- falde sammen" så skal nødvendig vedligeholdelse selvføIge-
lig udføres.

.Tane Hansen opJ-yste, at aldrig er trængt så meget vand i kæld-
rene som nu efter den gennemførte gårdrenovering med rådgivning
fra ingeniør. Skal vandproblemet. nu påføre foreningen ekstra
udgífter ?

,Jim Pedersen svarede, âL rigtigt. er det, ât 3 steder i gårdene
er p.t. problem med j-ndtrængen af vand, problemet er størst i
Torbenfeldthus i kælderen nedenfor den store skrænt. Årsag t.i1
vandproblemet har rådgiver. oplyst er, at skrænLen p.t. ligger
bar og uden bevoksning. Bestyrelsen har fået det. råd at se t.i-
den an t.i1 hen over sommeren, hvor beplantningen forvent.es at
opsamle så meget vand, at. sær1ige dræningsarbejder skulle blive
unødvendige.

.Jane Hansen bad præciseret, hvem skal betale for eventuelle
drænarbejder ?

'Jím Pedersen oplyst.e hertil, ât en mulig nødvendig ansvarsfor-
deling ved mangelfuldt renoveringsarbejde må ske via syn og
skøn og om nødvendigt retssag/voldgift.

Ingen ønskede derudover ordet vedrørende forslaget..

Skriftlig afstemning om forslaget blev gennemført med følgende
resultat:
7'7 j a-stemmer
65 nej -stemmer
3 blanke stemmer
1 ugyldig stemme,

alt.så blev forslaget vedtaget

4. Forslag fra Willy Adolfsson:

oprindelig generalforsamlingsbeslutning om'rgenopretning" for mange
millioner kroner suspenderes og erstattes af: " alle fremtidige genopret-
ningsarbejder skal specificeres og godkendes af generalforsamlingen
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med angivelse af omfang og økonomiske konsekvenser. Der kan kun i
almindelighed plantægges et år af gangen".

Adolfsson mot.iverede sit forsrag, og henvisLe tir, at med den
procentuelt st.ore udskiftning blandt andelshaverne hvert år er
nu indflytt.et mange nye andelshavere i foreningen, som ikke
"har væreL med til de store beslutninger" omkring nødvendig
genopretning. Adol-fsson refererede fra generalforsamlingen i
april 1,992, hvor iføLge vedligehol-delsesbudgettet blev planlagt
at anvende til genopretning ca. kr. B miII. i 1-992 og i efter-
følgende 9 år ca. kr. 4 - 5 mi11. år1igL. Adol-fsson henvist.e
også t.iI et referat af bestyrelsesmøde afholdt 20/2 1995, hvori
er omtalt, at foreningen forventer til resterende nødvend.ig
genopret.ning at. afholde omkring kr. 20 mi1l.

,JÍm Pedersen oplyst.e, at bestyrelsen oprindelig ved igangsæt-
ning af genopretningen ønskede genopret.ning og vedligehordelse
i et moderat. tempo. oprinderig regnede bestyrelsen med en j-0
års gennemførelsesperiode med finansiering over driftsbudget-
teL, men denne oprindelige plan blev afveget. af følgende 3
g'runde:

a. A.s.T. kunne "pludseIig" opnå sLore kontant.e statstj-lskud,
hvilket gjorde Iånefinansiering fornuftig og rentabel

b. entreprenørfirmaerne var ivrige for at indgå entrepriseafta-
1er, derfor bestod st.ordriftsfordele ved l-icitation på sam-
let opgave og

c. foreningen kunne da undgå byggepradsforhold i flerårig peri-
ode.

ilim Pedersen fremhævede endvidere, at A.s.T. har opnået. ca. kr.
9 miII. i statstilskud, heraf godtnok de ca. kr. 2,3 mil-I for-
delt udover l-6 àr, og resten kontant. Tilskudsbeløbene har fak-
tisk bet.alt næst.en halvdelen af gårdrenoveringen. Til-skud.sbelø-
bene var ikke opnået i nævneværdig størrerse, såfremt renove-
ringsarbejderne var udst,rukket. over flere år, og efter a994 er
det ikke nu muligt at opnå kontant st,at.stirskud. Bestyrelsen
har derfor p.t. ingen planer om større samlede renoveringsar-
bejder. vedrigeholdelsen vil i den nærmeste fremtid ske på bag-
grund af t.ilstandsrapport og vedrigeholdersesmanuar, og arbej-
derne bliver udført i den rækkefølge, de er påtrængend.e. Best,y-
relsen kan godt støtte Adolfsson-s forslag om, at, for et, år ad
gangen fremlægges planragte genopretningsaktivit,eter for g'ene-
ralforsamlingen, men under alle omstændigheder må best.yrelsen
som arbejdsredskab have en langsigtet planIægning, således at
den løbende økonomi i foreningen kan holdes likviditetsmæssigi
sund -
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,Jane Hansen opfordrede t.il et. roligere vedligeholdelsestempo
med tid også til at bringe mangler ved senesL gennemført reno-
vering i orden.

Adnínistrat,or erindrede om, at udover de opnåede store kontante
statstilskud ved den skete samrede gennemførel-se af renove-
ringsarbejder i foreningen var renL fakt.isk opnået en t.i1lægs-
prioritering af foreningens ejendomme med relativt lavt. forren-
tede kreditforeningslån, hjemtaget. med ri-nge kurst.ab: Iånerente
7 z, hvilket. kan sammenlignes med, at.Iånerenten p.t. er over g

Z. En langt.idsvirkende rentefordel fordelt. over Iånenes rest.l-ø-
betid har foreningen derfor opnået som økonomisk forder også
ved den hurtige genopret.ningsaktivitet. - Administrator fremhæ-
vede, âL i det. likviditetsbudget, der år1igt fremlægges på for-
eningens generalforsamlíng kan l-æses hvilket renoveringsaktivi-
tet.sniveau bestyrelsen planlægger for budgetperiode.

Jane Hansen bemærkede, at ud af likviditetsbudget
mere læses, hvilke konkret.e genopret.ningsarbejder,
agter gennemført.

kan ikke nær-
best.yrelsen

Da herefter ikke andre ønskede ordet tir forslaget blev gennem-
ført- skriftlig afstemning med følgende resultat.:
82 ja-stemmer
57 nej-stemmer
3 bl-anke stemmer
4 ugyldige stemmer

altså blev forslaget vedtaget.

5. Valg af bestyrelse:

a. VaIs af formand:

,Jim Pedersen afgik efter tur og var villig t.i1 at. modt.age
genvalg.
Niels Zabel opst.illede også ti1 formandsposten.
Niels Zabel redegjorde for baggrund for at stille op t.i1
formandspost,en med henvisning til den rundskriverse af 1-9.
marts 1995, som Zabel har runddert ti1 foreningens beboere,
og Zabe1 gennemgik nærmere de enkelte punkter 1 - l-j- i
skrivelsen. skrivelsen vedhæftes nærværende referat som de1
af referatet: se næste side.
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Til Bel-¡oenre i A.S.'f 19. rna¡1s 1995

Ansående den kornrnerrdc uencrallors¿unlins d.6/4 199s.

Bnrg din fuldrnagt lned orntanke !

Unclertegnede Niels Zabel stiller op sonì ftrnuand sorn politisk alternativ til {c¡ nt¡værc¡de ¡onnand al
folgende grunde:

l) Af'res¡rokt ltlr det lìlt:gct storc nti¡ttlt'ctal, tlcr oksistcrcde da t.lcn nuv¿rrcndc lìr¡ua¡d ko¡r ril, og sorìì
lnerìer at vedligeholdelse nl.ln. skal foregå i rnodcrat tenr¡to.

2) l¡ltelltionente i den daværende hançllingsplan orn åbcnhed og dentokrati skal gcnnertlføres. Dcr er
komrnet en lukkethed og besværliggørelse i aktindsigt sorn aldrig {ø-r. Beboere udeluklces i bestyrelsen og
i udvalgssarnrnenhæng ?

3) Dcr er trrugt ovcr 300.000 kr. til oplølgning af titlligorc tilstar{sra¡rportcr. Bcstyrolso¡ ¡ar va:rct i tvivl
om, lrvowidt tnedc.icrne (andelshaverne) skulle orientcrcs orn at gcnoprctningen yderligere vil koste
imollcrn 20 - 25 rnillioncr krorror ellcr ornkri¡rg 50.000 kr./rc.jligh.,<l

4) Sorn forudsagt er andelsva:rdie¡r sclvfølgelig faldot. Faldet var oprindc[jgt over 100 kr./rn2, mc¡ vecl en
forspørgelse fia bestyrelsen til adnrinisfrator er faldet "Hokus Pokus" rndr"t til ca. 60,- kr./1n2.

5) ldeer oln fierntidell. Vedligelroldelse "Genopretning" skat foregå i et tenrpo, lrvor økono¡'ien,
¿urdelsv¿r¡rdi, huslcje rn.nr. ikke cr mcclvirkcndc til en udhule selvc A.S.T.'s eksistcnsgrundlag.

6) Iro¡rnandens bcrctning, sarnt rcgnskab og butlget skal udscnclcs til bebocme indcn gcncrallorsanrlingcn,
så l¡eboeme har nrulighe<J for at sætte sig ordentlig inil i sagenre.

7) l)ct cr rrrinrcligt <lvcrltrt' Pttt¡l lìastttusscn, ¿ìt rrrislolståclscr o¡r arþcjdsi¡tlsalsorr skal lorrrridlcs via lr¿urr.
Dcrl-or skal dcr være to firrskclligc åbningstider på lrvcldagsafincr. En alic¡ ¡v6r ¡ta¡ kan lalc lrrcd
adrninistrativt personalo, og en hvor man k¿n mødc bestyrelson - den politiske dcl.

B) Mange af besparelsente - den - reducercde økonomi skal komlne vcd at udnytte de ressourcer dcr
cksisfcrer hos ds nuværcnde over 400 andclshavcre.

9) Siden den nuværetrde bestyrelse ltar oveflaget ansvaret er boligafgifterne inkl. tillæg steget fra lgBB til i
år rned næsten dct dobbelto. Resultatct heraf er bl.a. at andelslejlighederne er bleveisvæie at sa:lge. Selv
om A-S.T. garanterer for en stor del af udbetatingen til en lejlighed, er de sværc at sælge. Det er forcli deL
en logisk sammenhæng rnellern husleje, f<rmentning, afclrag og antlelsværdi.

l0) Undertegnede har selv arbejdet i bestyrelsessa¡nmenhæ¡rg i A.S.T. Det var mig cler fik ideen til f. eks.
fiernvanneprojektet, der giorde at konlnunens ¡rlaner blw ændret, sålecles at eìr stor del andelshavÞre i
A-S.'f. ikks skullc invcsterc i nye Elvandvannoro, rnang,c fìk også vannt vand indlagt for lørste garrg. Jog
o¡ldagcde fcjl i vorcs huslcjco¡rkr.rvninger og at var¡¡rcbidragct var fol lillc i for¡à[d ril u¿giftonrõ. L"[fik også gentreln lorhandlinger dis¡rcnsationer geunenrføft i forbindelse rned neJtagning ui
gasvandvannero. Bcstyrolscscrfàlir¡g har jog ogsår cn slø¡rc idr¿utsftrrcnirrg, hvor jcg var f'orìrraril og
kender derfor til det allsvar der er kræves.

I l) Søndag d.214 vil dcr v¿uro åborrt hus i "va:rkstcdct" på hjørnct alA¡rnebc¡gvcj og l3olt:ilrøjvoj, kl. l0-17.
Alle er velkomne. I kan også kontakte rnig på telefon 3 t 28 86 04 eller på ópi. sõ t¿ ge o+.

. tcd venlig hilsen

Niels O. Zabel

^/úg 
t'. J',*'L't"l ,
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,Jím Pedernen gennemgik derpå de enkelte punkt. 1 - 11 i Za-
bel-s skrivelse af l-9. marts 1995 :

Ad 1: Jim Pedersen henviste t.iI sine bemærkninger under be-
handlingen tidligere på aft.enen af Adolfsson's forslag.
Ad 2: Best,yrelsen mener at leve op til åbenhed og demokra-
t.i. Såfremt Zabel- oplever lukkethed og besværliggørelse i
aktindsigt, kan det have baggrund i, at informationsmængden
og tempoet. de seneste år er vokset voldsomt i forhold t.i1
tidligere. Af informere aIle om alt er udgiftskrævende.
Vanskeligt er det til t.ider at tilrettelægge, hvilken in-
formation, der er relevanL for den enkelte beboer. Zabel
får ikke positiv særbehandling hos bestyrelsen i forhold
t.i] andre andelshavere.
Zabel- har senest kopíeret bestyrelsesmødereferater og delt
"disse ud til højre og venstrerr. Derfor er bestyrelsen glad
for ikke at have givet ZabeL adgang til de seneste 4 års
referater, som han tidligere har bedt at modtage udleveret,
da referaterne også indeholder personsager. Gennem det. se-
neste år har bestyrelsen udarbejdet referater i dobbeltud-
gave: en med og en uden personsager. Referater uden per-
sonsager kan a1l-e opnå aktindsigt. i på ejendomskontoret..
Såfremt Zabel mener, at beboere udelukkes i bestyrel-ses- og
udvalgssammenhæng, bedes Zabel- redegøre derfor.
Ad 3: Som 1ed i rådgivningen omkring genopretningen har
foreningen investeret kr. 340.000,00 i en ny drifts- og
vedl igeholde 1 se smanual
Tilstandsrapporten fraJaneuar L992 beskriver ejendommenes
tilst,and og de arbejder, der skal gennemføres for at. bringe
ejendommene i samme st.and som ved opføreIsen.
Den nye drifts- og vedligeholdelsesmanual går primært. ud på
at dokumentere de genopret.ningsarbejder, der er gennemført
samt indeholder detaljerede beskrivelser af bygningsdele,
hvordan og hvornår de skal vedligeholdes fremover. - Siden
l-989 har foreningen genoprettet ejendommene for over kr. 35
mill-. Vedligeholdelse af sådan genopretning kræver "godt
værktøjrr for rigtig pIanlægning, og netop vedligeholdelses-
manualen er sådant værktøj.
'Jim Pedersen bad Zabel redegøre nærmere for, hvorledes be-
styrelsen skulle have været i tvívI omkring, hvorvidt ge-
neralforsamJ-ingen skulle orienteres om forventet restudgift
på renoveringsarbejderne. Denne rest,udgift er generalfor-
samlingen som bekendt tidligere gjort bekendt med, ât det
kan Zabel Iæse i generalforsamlingsreferaterne for de sene-
ste år. .fim Pedersen bad Zabel redegøre for sin påstand.
Ad 4: Det. Zabel kalder'rhokus pokusrr, det er en helt natur-
lig proces, hvor bestyrelse, administrator og revisor sam-
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men med ingeniør/rådgiver efter årsafslutning af forenin-
gens regnskabstal gennemgår året.s gennemført.e arbejder for
at vurdere hvilke arbejder, der kan betragtes som egentlig
forbedring ti1 indregni-ng i andersværdien. Denne diskussion
foretages hvert år umiddel-bart. eft.er at revisors første ud-
kast, t.iI årsregnskab foreligger.
Ad 5: Jím Pedersen mener ikke nogen reel- uenighed t.ilst.ede
Zabel og bestyrelsen imellem.
Àd 6: På generalforsamling í 1994 blev Zabel-'s forslag om-
kring skrift.l-ig udsendelse af formandsberetning forud for
generalforsamlingen nedstemt på demokratisk vis. Sådan
flertalsbeslutning må også Zabe1- affinde sig med.
Ad 7: Zabels forslag er tidligere afprøvet. Kontortider,
hvor alene bestyrelsen er t.il-stede, medfører aL en del be-
boere går forgæves, da best.yrelsen i mange konkrete sager
nødsages Lil at. spørge/râdføre sig med ejendomsinspektør
Poul Rasmussen. De beboere, der har behov for at. tale med
bestyrelsen uden inspektørens tilstedeværelse, kan også via
inspektøren bede om aft.ale om t.idspunkt derfor, så kan også
pågældende beboere drøft.e sag med det. bestyrelsesmedlem,
der forud må antages at vide mesL om sagen eller emnet.
Foreningens inspektør åbner ikke post, der er afleveret og
al-ene adresseret t.il best.yrelsen el1er et best.yrel-sesmed-
l-em.
Ad 8: Det er en grundlæggende god ide med beboerarbejder.
Bestyrelsens erfaring er dog, at. deL fungerer bedst., når
der er t.aIe om frivilligt baseret arbejde af mere kreativ
art, som f.eks. have-, fesL-, Ìegeplads-, antenneudvalg
o.s.v. Bestyrelsens erfaring er, at. interessen for bebo-
erarbejder ikke er stor, når der skal gennemføres pligtmæs-
sige tidskrævende vedligeholdelsesarbejder. (Kun 12 ud af
mere end 400 andelshavere meldte sig t.i1 arbejdet i gårdha-
veudvalgene under gårdrenoveringen. Vedrørende maling af
trappeopgange: kender bestyrelsen Lo tilfæIde af 72 mul_i-
ge). Hvornår får foreningen en beboerredakt.ion til BASTA ?
Ad 9: Det er ikke korrekt. som anført af zaber, ât den nuvæ-
rende bestyrelse har haft indflydelse på forhø)else af bo-
ligafgifterne fra 1988. Den nuværende bestyrelse blev valgt
i november 1-989 og havde altså førsL indflydelse på forhø-
jelserne fra l-990.
Godtnok er andelsrejligheder p.t. svære at sælge. Alligeve1
er i A.S.T. í 1-994 handlet. 50 lejligheder, og kun ganske få
1ej ligheder har henstået t.omme under sarg i relat.ivt. længe-
re periode.
Godtnok er bor j-gafgif t.en steget. også siden 1990, men aL det
st.adig er muligt at finde købere til lejrigheder, har måske
baggrund i, at foreningen har brugt sine penge fornuftigt
og at A.S.T. stadig er et "billigt sted at bo".
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Også vedligeholdelsesst.anden af foreningens ejendomme, de
gennemførte forbedringer og genopretningsarbejder samt det
generelle marked for andelslejligheder er afgørende for,
hvor hurtigt og Lil hvilken salgspris hver lejlighed kan
sæIges.
Àd 10: Ser man fjernvarmesagen igennem, får man indt.ryk af,
at. Zabel- her "tager munden lidt for fuld',. Sagen indeholder
en del- korrespondance, hvor advokat ole Fischer forhandlede
med kommunen på vegne A.S.T. og Solbjerg, og fik kommunens
fjernvarmeplaner ændret. Ligeså med hensyn til dispensation
for gasvandvarmere.

Sluttel-ig oplyste ,Jim Pedersen, at på bestyrelsens foran-
ledning bl-ev 13. marts l-995 gennemført. møde med Zabel for i
positiv ånd at høre dennes tanker og ideer omkring A.S.T.
På mødet, der varede godt 1 t,ime, undlod Zabel- at fortæI1-e
om sine hensigter/planer omkring A.S.T.
Hvordan hænger åbenhed, ærlighed og demokrati sammen med,
at. Zabel st.í1Ier op til formandsposten og forvent.er som
formand at kunne lede foreningen. Tænker Zabel- ikke på, at
han i t11fæIde af valg t.il formandsposten skal sidde sammen
med 6 bestyrelsesmedlemmer, og at det i sidste ende er ge-
neralforsamlingen der best.emmer ?

Ad¡rinistrator bemærkede specielt. t.i1 ZabeJ_-s pkt . 4. , om-
kring påst.anden om "hokus pokus,r ved værdiansættelsen af
foreningens andelskapital: som deL fremgår af foreningens
årsregnskab er skønnet følgende forbedringer ti1 indregning
i foreningens andelskapital:
Af samlet gårdrenovering's-
udgif t kr. LO .757 .'t27 , OO

= f orbedrj-ng kr. 6 . 0OO . 000, 0O
Af udgift ved olieforuren-
ning + g'enopretning af
T-kælder kr. 3.840.31_0,00
= forbedring kr. 500. OOO,0O
eller í al-t akt.iveret forbedring i L994 kr. 6.500.000,00
Nævnte forbedringer er fastsat best.yrelsen/administrator og
rerevante rådgivere imel-rem under iagtt,agelse af gældende
lovregler herfor. Forbedringsværdi er ikke udtryk for hokus
pokus, men udtryk for saglig faglig vurdering.

Ad Zabels pkt. I bemærkede administrator, âL i det. omfang
håndværksarbejder errer lignende udført af beboere som fæ1-
lesarbejde viser sig mangelfuldt. udført., kan vanskeligt
placeres et, ansvar for pligt. til udbedring af man-
geI/erstatning.
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,fím Pedercen gennemgik derpå de enkelte punkt. i- - 11 i Za-
bels skrivelse af 19. marts 1995:
Ad 1: Jim Pedersen henviste ti1 sine bemærkninger under be-
handlingen tidligere på aftenen af Adolfsson-s forslag.
Ad 2: Best.yrelsen mener at leve op ti1 åbenhed og demokra-
ti. Såfremt ZabeJ- oplever lukkethed og besværliggørelse i
aktindsigt,, kan det have baggrund i, at informationsmængden
og tempoet de senest,e år er vokset voldsomt i forhold til
t.idligere. Af informere aIle om alt er udgiftskrævende.
Vanskeligt er det t.i1 tider at tilret,telægge, hvj-lken in-
formation, der er relevant for den enkelte beboer. Zabel-
får ikke positiv særbehandling hos bestyrelsen i forhold
til andre andelshavere.
ZabeL har senest kopieret bestyrelsesmødereferater og delt
"disse ud til højre og venstrerr. Derfor er bestyrelsen glad
for ikke at have givet. Zabel adgang til de senesLe 4 års
referater, som han tidligere har bedt at modtage udleveret,
da referat,erne også indeholder personsag'er. Gennem det. se-
neste år har bestyrelsen udarbejdet referater i dobbel-tud-
gave: en med og en uden personsager. Referater uden per-
sonsag'er kan alle opnå aktindsigt. i på ejendomskontoret..
Såfremt Zabe1 mener, at beboere udelukkes i bestyrelses- og
udvalgssammenhæng, bedes Zabel redegøre derfor.
Ad 3: Som l-ed i rådgivningen omkring genopretningen har
foreningen ínvesteret kr. 340.000,00 i en ny drift.s- og
vedl igeho 1de 1 se smanua I
Tilstandsrapport.en fra,Janeuar l-992 beskriver ejendommenes
tilstand og de arbejder, der skal gennemføres for at bringe
ejendommene i samme stand som ved opførelsen.
Den nye drifts- og vedligeholdelsesmanual går primært. ud på
at dokument.ere de genopretningsarbejder, der er gennemført
samt indeholder det.aljerede beskrivelser af bygningsdele,
hvordan ogr hvornår de skal- vedligeholdes fremover. - Siden
1-989 har foreningen genoprettet ejendommene for over kr. 35
mil1. Vedligeholdelse af sådan genopretning kræver "godL
værktøjrr for rigtig planIægning, og netop vedligehol-delses-
manualen er sådant. værktøj.
'Jim Pedersen bad Zabel redegøre nærmere for, hvorledes be-
st.yrelsen skulle have været i tvívI omkring, hvorvidt ge-
neralforsamlingen skulle orienteres om forventet restudgift
på renoveringsarbejderne. Denne rest.udgift er generalfor-
samlingen som bekendt tidligere gjort bekendt med, at det
kan Zabel 1æse i generalforsamlingsreferaterne for de sene-
ste år. Jim Pedersen bad Zabel redegøre for sin påstand.
Ad 4: Det Zabel kalder'rhokus pokusrr, det er en he1t. naLur-
Iig proces, hvor best,yrelse, administrator og revisor sam-
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men med ingeniør/rådgiver efter årsafsl-ut.ning af forenin-
gens regnskabstal gennemgår årets gennemførLe arbejder for
at. vurdere hvilke arbejder, der kan betragt.es som egient.lig
forbedring tiI indregning i andelsværdien. Denne diskussion
foret,ages hvert år umiddelbart efter at revisors først.e ud-
kast til årsregnskab foreligger.
Ad 5: Jim Pedersen mener ikke nogen reel uenighed t.ilstede
Zabe1 og bestyrelsen imellem.
Ad 6: På general-forsamling i L994 blev ZabeL's forslag om-
kring skriftl-ig udsendelse af formandsberet.ning forud for
generalforsamlingen nedstemt på demokrat.isk vis. Sådan
fl-ert.al-sbeslutning må også Zabel- affinde sig med.
Ad 7: Zabels forslag er tidligere afprøvet. Kontortider,
hvor alene bestyrelsen er t.ilstede, medfører at en del be-
boere går forgæves, da bestyrelsen i mange konkrete sager
nødsagies til at spørgefràdf.øre sig med ejendomsinspektør
PouI Rasmussen. De beboere, der har behov for at. tal-e med
best.yrelsen uden inspektørens tilst.edeværelse, kan også via
inspektøren bede om aftale om t,idspunkt derfor, så kan også
pågældende beboere drøft.e sag med det bestyrelsesmedlem,
der forud må antages aL vide mesL om sagen eller emnet.
Foreningens inspektør åbner ikke post., der er afleveret og
alene adresseret Lil bestyrelsen eller et bestyrelsesmed-
1em.
Ad 8: Det er en grundlæggende god ide med beboerarbejder.
Bestyrelsens erfaring er dog, at det fungerer bedst, når
der er tal-e om frivilligt. baseret arbejde af mere kreativ
art, som f.eks. have-, fesL-, legeplads-, ant.enneudvalg
o.s.v. Best.yrelsens erfaring er, at interessen for bebo-
erarbejder ikke er stor, når der skal gennemføres pligtmæs-
sige tidskrævende vedligeholdelsesarbejder. (Kun 12 ud af
mere end 400 andelshavere meldte sig til arbejdet i gårdha-
veudvalgene under gårdrenoveringen. Vedrørende maling af
trappeopgange: kender bestyrelsen to tilfælde af 72 muli-
ge). Hvornår får foreningen en beboerredaktion til BASTA ?

Ad 9: Det er ikke korrekt som anført af Zabel-, ât den nuvæ-
rende bestyrelse har haft indflydelse på forhøjelse af bo-
ligafgifterne fra l-988. Den nuværende bestyrelse blev valgt
i november l-989 og havde altså først indflydelse på forhø-
jelserne fra l-990.
Godtnok er andelslejligheder p.t. svære at sæIge. Alligevel
er i A.S.T. i 1994 handlet 50 lejligheder, og kun gianske få
lejligheder har henstået, tomme under salg i relativt Iænge-
re periode.
Godt,nok er boligafgif ten steget. også siden l-990, men at det
stadig er muligt at finde købere t.iI Iejlígheder, har måske
baggrund i, at foreningen har brugt sine penge fornuftigt
og at A.S.T. stadig er et "bilIigt sted at boil.
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Også vedligeholdel-sesstanden af foreningens ejendomme, de
gennemførte forbedring:er og genopretningsarbejder samt det
generelle marked for andelslejligheder er afgørende for,
hvor hurt.igt og til hvilken salgspris hver lejlighed kan
sæIges.
Ad 10: Ser man fjernvarmesag:en igennem, får man indtryk af,
at. ZabeJ- her "tag:er munden lidt for fuld". Sagen indeholder
en del- korrespondance, hvor advokat Ole Fischer forhandlede
med kommunen på vegne A.S.T. og So1bjerg, og fik kommunens
fjernvarmeplaner ændret.. Ligeså med hensyn ti1 dispensation
for gasvandvarmere.

Sluttel-ig oplyste Jim Pedersen, at på best.yrelsens foran-
ledning blev 13. marts 1995 gennemført møde med Zabel for i
positiv ånd at l;røre dennes tanker og ideer omkring A.S.T.
På mødet, der varede godt 1 time, undlod Zabel at fortæIle
om sine hensigter/planer omkring A.S.T.
Hvordan hæng.er åbenhed, ærlighed og demokrati sammen med,
at Zabel st.iller op tiI formandsposten og forvent,er som
formand at kunne lede foreningen. Tænker Zabel ikke på, at
han i tilfæIde af valg t,il formandspost.en skal sidde sammen
med 6 bestyrelsesmedlemmer, og at det i sidste ende er ge-
neralforsamlingen der bestemmer ?

Adninístrator bemærkede specielt til Zabel--s pkt . 4. , om-
kring påst.anden om t'hokus pokusrr ved værdiansættelsen af
foreningens andelskapital: som det fremgår af foreningens
årsregnskab er skønnet følgende forbedringer t.i1 indregning
i foreningens andelskapital:
Af samlet, gårdrenoverings-
udgif t kr. Lo .7s7 .727 , oo
= forbedring kr. 6 .000 .000, O0
Af udgift ved olieforuren-
ning + genopretning af
T-kælder kr. 3 .840.310, O0

= forbedring kr. 500.000, O0

el-ler i alt aktiveret forbedring i 1-994 kr. 6.500.000,00
Nævnte forbedrj-nger er fastsat best,yrelsen/administrator og
relevante rådgivere imellem under iagttagelse af gældende
lovregler herfor. Forbedringsværdi er ikke udtryk for hokus
pokus, men udtryk for saglíg faglig vurdering.

Ad Zabels pkt. I bemærkede administrat.or, ât i det. omfang
håndværksarbejder eller lignende udført af beboere som fæI-
lesarbejde viser sig mangelfuldt udført, kan vanskeligt
placeres et ansvar for pligt til udbedring af man-
ge1,/erstat'ning.
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ZabeL havde svært ved at s€, hvorledes gravearbejder i kæl-
deren under Torbenfeldt.hus kunne værdiansættes forsvarligt
som forbedring.
AdninÍstrator svarede hertil, at gravearbejdet i sig selv
ikke er forbedring, forbedringsdelen er værdien af de i
kælderen Iagt,e nye gulve og nyindretning i øvrigt.

Peter Hallberg bemærkede ad Zabel-s pkt. 3, at bestyrelsen
på intet t.idspunkt har diskuteret, om andelshaverne sku1le
informeres elIer ej om den yderligere genopretning til ca.
kr. 20 mi1l. Det, der blev diskuteret på bestyrelsesmødet
var, om oplysningen om den yderligere genopret.ning skulle
medt.ages i regnskabet for 1994 under " Bestyrelsens påteg-
ning¡'. Imidlertid skal her kun angives væsentlige økonomi-
ske forhold, som bestyrelsen er blevet. bekendt med i perio-
den mellem regnskabsårets afslutning den 3t/I2 og fremlæg-
gelse af regnskabet nogle måneder senere. Den forventede
udgift tiI genopretning har Iænge værel kendt og skal der-
for ikke medtages. Hallberg bemærkede ad Zabel-s pkt. 9, at
han har medvirket. for bestyrelsen under ca. 40 salg i L994,
og det. er ikke Hallberg-s erfaring, âL st.ørrelsen af boli-
gafgift.en har betydning for købelyst eller ej. De proble-
mer, købere har rejst under salgswurderingerne er i stedet
spørgsmåI om prissæt.teIse af forbedringer i lejligheden og
lej Iighedens vedligeholdel-sesst.and.

.Anders Kettíng udtrykte sin fulde støt.Le t.i1 bestyrelsen.
Bestyrelsen gør et stort. og flot arbejde. A.S.T. er ikke et
politisk part.i, men en boligforening, og Ket.ting fandt den
løbende informat.ion fra bestyrelsen god nok. - Ketting bad
oplyst, oh bestyrelsen ville gå af, såfremt Zabel- valgtes
som formand for foreningen ?

Peter Hal-J-berg svarede, ât bestyrelsen ikke internt havde
diskuteret situationen i tilfæIde af valg af Zabe1 som ny
formand. Hallberg mente imidlertid at kunne udtrykke for
bestyrelsen, at, bestyrelsen ikke turde t.ræde af, om Zabel
blev valgt.
,Jan Ringberg oplyst.e at være formand for antenneudvalget.
Ringberg tilføjede vedrørende Zabe1s indlæg om at blive
holdt ude fra antenneudvalg: på ordinær generalforsamling i
1994 blev beslutt.et nedsættelse af antenneudvalg med til-
meldingsfrist. Ved fristudløb havde 6 andelshavere meldt
sig som deltagere i udvalg, og de 6 andelshavere sidder nu
i antenneudvalget. Efter at udvalget. havde afholdt. flere
møder med også beslutningstagninger, ønskede Zabel- at ind-
træde i udvalget, hvilket udvalget på det t.idspunkt afslog
som føIge af hidtil godt samarbejde i udvalget. - Antenne-
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udvalget. har sendt. spørgeskemaer t.iI all_e beboere , eg håber
på så mange svar som muligt.
Peb'er Hallberg tilkendegav, at. here den siddende bestyrelse
anbefalede generalforsamlingen at genvæIge .Iim pedersen.
,fim Pedersen takkede for den dermed udt.rykte tillid. Derud-
over præciserede Jim Pedersen, âL bestyrei-sen ikke arbejder
for at undgå nyvalg til bestyrelsen, nyvalg bør ske i ro-
ligt og fornuftigt tempo med mulighed for at bevare en vis
kontinuit.et i de igangværende bestyrelsesopgaver. siden be-
styrelsen til-trådte sidst i 1989, er som bekendt al-rerede
sket. delvis udskiftning i best.yrelsen.
Jim Pedersen erindrede om, at bestyrelsesarbejdet ikke
handler om enkeltmandspræstationer, men om at. få et team
til at. fungere med udnyttelse af de enkelte bestyrelsesmed-
lemmers j-nt.eresser og evner bedst, muligt. sammenhold skal-
skabes for bedst. muligt bestyrelsesarbejde.
Det A.S.T. har brug' for, er en bestyrelsen, der føIer et
ansvar for de arbejder, der er gennemført de sidste 5-6 år
og som kan føIge op på disse arbejder med hensyn ti1 1 års
gennemgang og 5 års garantier. Endvidere skal drifts- og
vedligeholdelsesmanualen indføres som eL vigtigt. værktøj i
ugent.lige, månedlige og årlige rut.iner for ejendommens
funktionærer, administrator og best.yrelse.
Som allerede udtrykt her i aften og tillige på generalfor-
samlingen sidste år, har bestyrelsen ingen planer om at
igangsætte nye dyre g'enopretningsaktiviteter i indeværende
år. Kun de mesL nødvendige faldstammer skal skift.es og t.ag-
renoveringen skal føIges op, så tagene blj-ver t.ætt.e og der-
for pIanIægges ej heller ekstraordinær kapitaltilførsel ved
låneoptagning i år. ,fim pedersen anbefalede generarforsam-
lingen st.Øtte ti1 at den nuværende best.yrelse fort.sæt.t.er
sit gode samarbejde og afslutter igangværende genopret-
ningsopgaver. Så kan generalforsamlingen senere tage stil-
ling ti1 i hvilket omfang genopret.ningen skal- fortsætt.es
og af hvilken bestyrelsen.

Da ingen derudover ønskede ordet omkring formandsvarg., blev
gennemført. skriftlig afstemning med følgende resultat:

l-01- stemmer - Jim Pedersen
2L stemmer - Nie1s Zabel
10 blanke st,emmer
5 ugyldige stemmer

altså blev Jim Pedersen genvalgt som formand
ilím Pedersen takkede for valget.
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b. Vals af smedlemmer:
Peter Krogh og Marianne Petersen afgik efter tur og var villige til at
modtage genvalg.
Da ikke andre ønskede eller blev bragt i forslag til op-
stilling, blev både Peter Krogh og Maríanne pet.ersen umid-
delbart, genvalg med akklamation.

6. Valg af revisor.
Statsaut . revisor H. ,f . Oxenbøl1 blev qenvalgt med akklamat.ion .

7. Bestyrelseshonorar for 1995.
Som forslået af best.yrelsen blev med akklamation vedtaget uæn-
dret. bestyrelseshonorar for indeværende år.

8. Eventuelt.
Torben Nielsen gav sin egen vurdering af resultatet. af gårdha-
verenoveringen, og udtrykte bl-.a. at. A.s.T.'s maskinpark har
fået. husrum, beboerne har fået. nogle velfriserede anlæg med.
brede brolagte stier, der går på kryds og tværs, såIedes at en
familie på 4 kan gå godt og tørskoet, kan promenere arm i arm,
mens de betragter arkitektens flotte anlæg Hvis man møder
en fremmed i gården og spØrger om årsag tiI mødet, svarer den
fremmede, ât vedkommende troede, det var et, offentligt an1æg.
Gårdanlæggene er pæne, men kedelige. Lad os se tiden an, hvad
kan laves om i gårdene, 1ad os t.age tid tiI omtanke uden hast-
værk -

Anne Maríe Nytoft udtrykte sin tilfredshed med gårdhaverne:
vent t.il haverne vokser t.il, så bliver det, godt.

Akser Pedersen erindrede bestyrelsen om sit. forslag: at få luk-
ket de riste i dørt.rinene, hvor der ikke er af\øb, for at undgå
vand direkte ned i fundament. Aksel pedersen foreslog også et
dræn nedgravet, for at undgå vand j- kæIdren. Gårdene efter re-
noveringen er ikke gode nok: manglende plads tiI traktor i
skur. På legepradsen er lagt særrigt underlag for brødgøring af
børnenes fald fra legeredskaberne, men ikke rangt derfra er
gårdanlægget med farrig skrænt med faldhøjde over 2 m ned på
fliser !

secher-Madsen sagde: bare vent tiI blomsterne kommer, så skal
der nok blive pænt i gårdene. secher Madsen opfordrede andels-
haverne til 'rat komme med blomsterrøg,, til nedrægning i havebe-
dene -

rJane Hansen påtalte redskaber øderagt på legepladsen under
gårdrenoveringen, hvem har været opsynsmand dermed under reno-
veringen ?



-20

ALlan Birch udtrykte tilfredshed med gården i Anneberghus, går-
den er pæn og best.yrelsen har lavet. et. godt stykke arbejde.

Peter Hallberg erindrede om, at. Aksel- Pedersen selv under reno-
veri-ngsarbejderne var med i gårdhaveudvalget. og dermed selv
havde indflydelse på indretning af gårdhave og placering af 1e-
geplads samt placering af udhusbebyggelse i gården.

secher-Madsen erindrede om, at cykler skal ud af opgangene, det
skal barnevognene også, til henst.illing i kælder, ligeledes bør
der gøres mere rent i trappeopgangiene.

Akser Pedersen svarede Hallberg, at på et. møde sidste år under
renoveringsarbejderne med foreningens inspekt.ør og rådgivende
ingeniør blev skabt enighed omkring tegningsskit.se tiI gårdha-
veindretningen, men da de endelige tegninger blev udført, var
disse ikke i overensstemmelse med det på nævnte møde aftalte.
Dette bl-ev Aksel pedersen først på et senere tidspunkt opmærk-
som på, for sent t.iI at ændre.

,fím Pedersen opfordrede ti1, ât arle beboerne nu stil]e og ro-
ligt afvent.er den endelig færdiggørelse også via gårdhaveud-
valgsarbejde af gårdene.

Asger Graae anbefal-ede en ekst.ra kanal på rv-anIægget.

Da herefter ikke flere ønskede ordet, og dagsordenen således var
færdigbehandlet, takkede diri-genten for god ro og orden, og hævede
generalforsamlingen.

den I/5 i_995
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