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REFERAl

af ordinær generalforsamlÍng i AIB A.S.T.

i+r L997 ,

A.S.T. i
den 8. april afholdtes ordinær gieneralforsamling i A/B
aulaen på eellahøj Skole.

136 af boligforeningens andelshavere var mødt ell-er repræsen-
ved fuldmagt (ZZ stk. fuldmagt).

BEBOERE

PERSONATJET

BESTYREIJSEN

RENOVERTNG

øKONOMI

FREMTIDEN

I alt.
Leret

Foreningens formand Peter Hallberg bød velkommen og præsentered.e
indledningsvis de tilsLedeværende besLyrelsesmedlemmer, inspektør
Poul Rasmussen, Bjarne Nedergaard fra Teledanmark, sLatsaut. revisor
Hans Jørgen OxenbøIl samt advokat Ole Fischer og dennes medarbejder
,Jane Rath.

Advokat. OIe Fischer blev valgt som dirigent

Dirigenten konst,aterede generalforsamlingen lovligt indkald,t med
dagsorden i overensstemmel-se med foreningens vedt,ægter, ogi beslut.-
ningsdygtig.

Stemmeudvalg blev nedsat: Leif Nicolaisen, Connie Holde og Brian
Kroman Larsen.

Følgende dagsordenspunkt,er blev behandleL således:

Formandens beretning.
PeLer Hallberg aflagde følgende beretning

1

n

a

a

a

a

a

a

Årsberetningen L996 er disponeret i nogle hovedafsnit

Løbende under beretningen, vil der være overheads, der viser
disse hovedafsnit med en angivelse af de vigtigsLe eru-l.er, der
omtales i beretningen
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Beboere

I 1,996 har der været stor aktivitet i beboerudvalg

BASTA har fået fodfæste
over hvert, nyt, nummer.

i sín nye udgave og ví glæder os til og

Haveudvalg har udvist stor kreativiLeL i val_g af planter og ny-
índretninger. De 3 gårde har efLerhånden fåeL hver deres sær-
præ9, som vi alle kan glæde os over.

Legepladsudvalg har sørget for nye glmger, og en beboer er í
gang med at mafe vippedyrene.

Antenneudvalget. (aU) har været på eksLra arbejde. Eurosport
skiftede lydspor og den nye DR2 kanal, krævede pludselig en fri
kanal. Endelig har den nuværende og ofLe dår1ige modLagelse af
signaler via parabol øgeE behovet for bedre tv-signaler. Dette
har resulteret i, at AU og bestyrelsen sammen har forberedt. et.
forslag om modt,agelse af signafer via Kabel-TV. Dette skal ví
tage stilling til senere i aften.

Festudvalget holdt en uforglemmelig Sommerfest. Der var arrange-
ret mange sjove aktiviteter for både store og små med grilI om
af tenen og fest og dans. .Teg delLog sel_v i f l_ere af aktivit,eter-
flê, og jeg måtce sande, at. eL glas ø1 eft,erfulgt af voldsom fy-
sisk aktivitet er en farlig cocktail, såfremt man vj_l den lige
vej i mål.

I 1øbet "af sommerperioden opst,od et behov for at lade kæIderdø-
rene ud til gården stå åben, især fordi de mindre børn så havde
lettere adgang mellem lejlighed og gård. Som forsØg opsatte vi
kroge på alle døre og Lillod, at dørene stod åben i dagtimerne,
i det omfang vore små beboere leger i gården. Ikke alle var gla-
de for denne ordning og det kneb da også med at få lukket. dørene
om aftenen. Generelt, er det dog mit indE,ryk, at de flest,e var
glade for ordningen.

Vi har opleveL knap så mange salg í L996. Det er blevet ti1 ca.
40. Men i modsætning ti1 sidste år, er der ikke længiere proble-
mer med at få soIgt. Iejlighederne. Det er igen blevet attrakt.ivt
at flytte i en andelsbolig.

Ikke a1t er dog rosenrødt. DeL er med sLor beklrmring, aE besty-
relsen og administ,rator oplever et. stigende antal støjklag'er. AL
der er stsadig flere beboere, der beskytder hinanden for det vær-
ste.

.å,rsagen til, at der er blevet flere klager, kan være en kombina-
tion af flere forhold. ,Jeg tænker her på, at flere og flere hett
unge mennesker flytter ind, at flere og flere t.ag,er tæpperne af
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og afhØvler deres gulve, samt at man i dag holder sig mere for
sig selv.

,Jeg læste en art.ikl-en om en boligforening, der havde ansat. en
person, med det ene formål at virke som bølgebryder over for
stridende naboer. ,-Teg håber ikke, at det kommer så vidt i AST.

Personalet

Poul Rasmussen, PeLer Varmemester og Torben arbejder i dag sam-
men, som eL fasLt,ømret team og det er mit. indtryk, aL de yder en
god service over for vore beboere.

Poul, Peter og,Torben har i l-996 haft sær]ig Lrav1t med at rydde
op på lofLerne. De har ryddet tørrelofter for møb1er - og t.ing c
sager i aIle afskygningier. Nogle tørrelofter var fuldst.ændigt.
proppet med møb1er og andet gods, så det. var umuligt aL komme
ind. Det var godL at få ryddet op - men det var også d.yrt, som
vi kan se i regnskabet.

De har også brugt mange tímer på at. stable og rydde op í stor-
skralderummene, fordi vi har udvist en vis ligegyldighed. DeL
g'iver dobbelLarbejde, når beboere bloL smider tingene lige inden
for døren.

Poul Rasmussen gør et godt. stykke arbejde i.f.m. salg af lejlig-
heder og' med at hjæIpe de nye andelshavere til_ rette eft,er ind-
flytning. Der er altid mange spørgsmåI om hånd.værkere, ad.gang
til vaskekældre, husorden i alminderighed og praktiske forhold i
særdeleshed.

Bestr¡relsen

ved sidste GF bl-ev der valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer ind.
Allerede i juli måned trådte Al1an Sawichi ud igen, og vi måtte
indkalde suppleanten, carst,en pedersen. Det er naturrigvis ikke
ønskerigt., at eL nyL bestyrelsesmedlem efter så kort t.id. trækker
sig. På den anden side, mener jeg ikke, aL man kan bebrejde ham,
da lejligheden bød sig, aL flyLte til større boligforhold.

Carsten Pedersen såvel som de to andre nye
medlemmer, Pia Lindberg og Iben Weidemann,
samarbejdet i bestyrelsen. Det, er vigtigt,
rer í bestyrelsen. Vi skal tilbringe mange
er sikker på, aE arbejder man godt, sammen,
bedste resulEater i længden.

bestyrelses-
har fundet godt ind i
at samarbejdet funge-
timer sammen, og jeg
giver det også de

Udtrykket "Øretævernes holdeplads,, er ikke blot en billig frase,
da ros næsten aldrig forekommer, mens ris kommer i rigelige
mæng:der. Dette kan nok ikke være anderledes, det må man vænne
sig til. rmidrertid har jeg kun ros til de nye best,yrelsesmed-
lemmer. De giver mig et. godL modspil.
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Renoverins 1996

Drifts- og Vedligeholdel-sesmanualen er taget i brug. D&V beskri-
ver hvordan ejendommens bygningsdele skal vedligeholdes, og er
et godt arbejdsredskab for personaleL og besLyrelsen. For hele
tiden at have en ajourførL manual, opdateres den én gang om året
med de nye renoveringer og vedligeholdelser, der er sket. i åreLs
Iøb.

Der ligger et storE arbejde i aL føIge op på manualen. Det årli-
ge ekst,ra ti-dsforbrug for personalet er skønneL Lil ca. 2OO ti-
mer. Tiden skal hvert år afsættes til at checke vedligeholdel-
sesstanden af udvalgte bygníngsdeIe, således aL vi på denne måde
kan undgå ubehagelige overraskelser i fremtíden.

I 1,996 er der udskiftet én køkkenfal-dsLamme og 4 alm. faldstam-
mer til en samlet pris af 750.000 kr. Der resterer omkríng 35
faldstammer at udskifte.

Der er snarL etablereL barnevoglnsrum i hver af gårdene. Jeg må
opfordre til, at småbørnsfamilier tager imod det,t.e tilbud, så vi
for fremt.iden undgå den meget generende parkering af barnevogne
i trappeopgange.

Varmtvandinstallat,ionen er endelig blevet godkendt af Københams
Kommune. Udgiften til lovliggøre1se af insta1Lationerne på ca.
150.000 kr. er dækkeL af ingeniøren samt i begrænset, omfang af
det, autoriserede WS-f irma.

Generelt har vi store fugtproblemer i vaskekældrene. Fugten fra
især tørretumblere resulLerer i, at kældervæg"gene langsomt ned.-
brydes. ForsE,åe1sen for tilstrækkelig udluftning er derfor vig-
Lig. Vi har som forsØg opsat en automat.isk udtuftning i vaske-
kælderen Ag'gersvoldvej 12 med henblik på at wurdere, om samtlige
vaskekældre skal udstyres med mekanisk venLílation.

Der vil- om kort, tid blive uddelt generel information om bI.a
fugtproblemer til samtlige beboere i AST.

Taqe

Den st,ørsLe opmærksomhed har ikke overraskende væreL tj-ldelt ta-
gene. Jeg vil ikke trætte generalforsamlingen med en historisk
giennemg.ang. Senest ved den ekst,raordinære generalforsamling i
august måned blev der grundigt redegjort for hele tagsagen.

Status i dag' er, at Sandbygård er helt færdig. Vandskaderne er
udbedret, beboernes lejligheder er blevet malet. r rorbenferdt-
hus er tagrenoveringen færdig bortset fra nogle få mangeludbed-
rÍnger. Tag'renoveringen i Anneberghus start.ede op i begyndelsen
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af L997. AIle vandskader
tes udbedret i r99i.

i Torbenfeldthus og Anneberghus forven-

Det. er min opfatt,else, aL vi på den ekst.raordinære generalfor-
samling traf det. rigtige valg: At fortsætte med den samme ent.re-
prenØr, selv om det gav anledning Lí1 alvorlige overvejelser.

Kvaliteten af arbejdet er i orden og tidsplanen fø1ges. Opryd-
ningen er blevet bedre, selv om det ikke er helt godt nok endnu
HeIe tagrenoveringien forvenLes færdig ti1 september.

ØkonomÍ

som de øvrige år har vi udarbejdet et skema (beløbene er angivet,
i kr. i-.000,00), der víser den økonomiske status på genopretnin-
gen af AST. Det. fremgår af oversigten, aL vi har renoveret AST
for godL 33 mio.kr. og fået tilskud på godt T mio.kr.

Forklaring ti1 skema med udgifter i i-997

Faldst,ammer
Restbeløb for tage
Altangelændere
SåIbænke og brystninger
Maling af vinduer

800.000
1- mio.
1_50.000
1 mio.
1 mio.

sidste år var udskiftning af sålbænke pranlagt opstartet,. Tagisa-
gen satte en effektiv stopper for pranen. Behovet for at starte
renoveringien er derfor ikke mindre i år. Vi skal simpelthen í

Driftsbudget pr.
Bygningsgruppe

Budget
J_9 92

Udført
1992 - 96

PlanJagt
l_997

Restbudget
7998 - 2007

fnstallationer 7.950 6.6r-0 800 6.380
Iage og nedLøb 3.150 4.860 r-.000
Cpgange og kældere 775 1.130
+ maling af d.o 6-05C
Etageadskill. ísol--
ering

r_.850 2.860

Facade,vinduer, døre 7.600 4 .4rO l-.l-50 2.L40
+ maTing vinduer 1_.700 7.000 t_.504
Olieforurening 5.050
Terræn / gârde 7.775 L0.248
Ny belysning, skure
og gårdhaveindret-
ning

0 2 -]-30

Udgift før Tilskud
Tilskudsordníng
Byfornyelse

30.800
0

33
-6

308
738
3 5r_

3 .950

228

20.060
0

t.872
Nettoudgift 30.800 26 -2L9 3.722 r-8. r-88
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gang inden følgeskaderne bliver endnu værre. Brystningerne under
vj-nduerne nedbrydes ved vandgennemLrængen fra utætte sålbænke,
og der er fare for rådskader i den skjulLe Lrækonstruktion.

Samtidig med denne renovering, der udføres fra rul-lestillads,
bliver de berørLe vinduer gået efter for råd og andre mangler.
Sømhuller spart,les ud og hele den udvendige side af vinduerne
males over 2 gange. Renoveringen af sål-bænke og brystnínger vil
løbe over eL par år. Vi starLer med de vinduer, der har facaden
i retning mod Bellahøjvej, det. vi1 sige syd-vest vendte vinduer.

Som det fremgår af likvídítetsbudgettet. for )-997 jvf. årsregn-
skabet L996, har vi planlagt renoveringer for ca. 4 mio.kr. i
år. Det fremgår ligeledes, at vi ikke kan dække deLte beløb ale-
ne med indtægterne fra boligafgiften. Ví må derfor budgettere
med et kasseunderskud på knap 2,8 mio.kr.

Så1ænge vi anvender de midler, der er Lil rådighed med. fornuft,
og vi bevarer en posit.iv kassebeholdning, mener jeg godt, at vj_
kan forsvare at, Lære på kassebeholdningen.

Vi har i år opnået knap så gode rent,eindtægter, da rent.eniveauet
har væreL lavt. Det lave renteniveau har tíl gengæld gjort det
muligL for os aL omlægge nogle af vore dyreste lån.

Alle 9? lånene er således blevet konvert,eret. til- 6? lån. Bespa-
relsen er beregnet tíl ca. L,5 mio.kr. i Iånets løbetid.

Net,toprovenuet ved omLægníngen er kontant udbeLalt på
581.000 kr.

Det har endnu ikke været rentabelt at omlægge vore 7% Làn, men
vi holder naturligvis et vågent øje med renteud.viklingen.

Fremtiden

Den fort,satte nødvendige g:enopretning af AST skal primært finan-
sieres med opsparíng over driften - og det. vil sige, med de be-
Iøb vi Iøbende indbet.aler via boligafgiften.

,Jeg vil i de kommende år arbejde på, at genopretningen af AST
gennemføres under henslmtagfen til vor økonomi, ejendommenes tiI-
stand og g,eneralforsamlingens tilladelse. ,Jeg forventer ikke, aL
der i år kommer hindrínger i vejen for renoveringen af såIbænke.
DeC er vigtigt at komme i gang med dem nu.

,Jeg håber, at samarbejdet i bestyrelsen kan udbygges, og at det
nye bestyrelsesmedlem, vi skal have valgt ind i aften, vi1 blive
vel modE,aget.

'Jeg ser frem til et nyt arbejdsår med mange spændende opgaver.
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Bestyrelsen vil gerne benytLe lejligheden til at takke alle de
beboere, der i deL forløbne år har bidrageL til at gøre AST t.il
et bedre sted aL bo.

Desuden vi1 vi gferne takke Lrekløveret. Poul-, peter og Torben
samt Adminj-strator OIe Fischer, ,Jane Rath og revisor H. ,J. Oxen-
bøL for det, gode samarbejde. "

Beret,ningen bi-ev godkendt

Forelæggelse af resultatopgørelse for perioden Ll L - 31-l L2 Lgg6 med ba-
lance pr. 31/ L2 L996 (vedlagtf til godkendelse: forelæggelse af likvidi-
tetsbudget for L997 samt forelæggelse af planlagte genopretningsarbeJder
med anslået udgiftsramme.

H.'J. OxenbøI1 gennemgik resultatopgØrelsen udvisende overskud
stort kr. 1.L92.242,00, der overføres Eil egenkapiLalen.

Relevante poster a regnskabeL blev forklaret af revisor

I t996 er udgiftsført til
704.360, 00 og udgifLsført
gårde, kældre m.v.) kr. l-
kr. 500.000,00.

almindelig vedligeholdelse : kr.
ad g-enopreLning (tage, faldstammer,
680.374, 00, heraf skønnet forbedring

Af balancen fremgàr bogført egenkapical kr. 6.010 -209,00, heri
medregnet forening'ens ejendomme til bogfør; værdi kr.
36.243.550,00 (ifø1ge årsregulering !/1" 1,996 af ejendommenes of-
fentlige fastsatte ejendomsværdi udgjorde denne: kr.
63.800.000,00, imod til sammenligning offentlig ansat værdi pr.
r/7 l-995 kr. s2.800.000,00).

Af foreningens samlede prioritetsgæId pr. 3L/i"2 L996
l-997 konverLeret de hidLidige kreditforeningslån á 9
p.a. LiI nyL kreditforeningslån á ca. 6 ? rentê p.â.,
opnået en væsenLlig økonomisk gevinst for foreningen.

er í marts
? rente
derved er

t.2o2,46

IføTge note l-1- til regnskabet har A.S.T. pr. 3L/L2 1996 afgivet.
garantiforpligtel-se over for pengieinstitutter for andelshaverlån
for i a1t kr. 1.592.376,00 (imod ti1 sammenligning pr. ul_timo
L995: i alt kr. 1.378.905,00) .

Disse garantier er afgivet, pligtmæssigt på baggrund af gæld.end.e
lovgirming.

IføLge noLe t.iI regnskabet. om beregning af indre værdi pr. 3L/L2
L996 af. foreningens andelskapital fremgår:

Andelsværdi uden bet.alte vinduer og
fjernvarme pr. m' (rggs: kr. L.25g,07) kr

krAndelsværdi ved beLalt fjernvarme pr. m'
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Andelsværdí ved beLalt vinduer pr. m'

Andelsværdi ved kontant bet.alt både
vinduer og fjernvarme pr. *'

kr t .401_ ,37

1_.577,1,2kr

Revisors g'ennemgang gav anledning til følgende spørgsmåI

Willv Adolfsson bad optysr årsag til aL de i 1996 indtægrsf ørre
overtagelsesgebyrer í a1t er væsentl-ígt lavere end de tilsvaren-
de gebyrer indtægtsførL i 1995 ? - Adolfsson foreslog d.erudover,
at for indeværende år budgetteres med andre vedligeholdelses- og-
forbedringspost.er end gjort i besLyrelsens budget vedhæftet års-
regnskabeL: f.eks. i stedet bør ske reparation af trappeopgange,
og kældergange, og berøb bør afsættes til- individuer måling af
varme etc.

PeterHallberq svarede, at de i Iikviditecsbudget.t.et afsaLte po-
ster t.i1 vedligeholdelse, forbedringer og genopretning m.v. har
g-rundrag i den tilsEandsrapport, A.s.T. for få år siden fik ud-
arbejdet via byggerådgiver. Tilstandsrapporten angiver b1.a., i
hvirken prioritetsføIge, de forskellige renoveríngsopgaver bør
udføres, og hvornår udførelsen bør ske. rf.ørge bestyrelsens bud-
geL iværksæt,tes udskÍftning af sålbænke og maling af vinduer i
àr, for dermed at síkre, at ejend.ommens krimaskærm opretholdes i
orden, således aL regnvand ikke Lrænger ind og forårsagier
rådskader og nedbrydning i øvrígt af ejend.ommen. Trappeopgange
og kældre er også med i renoveringsplanen, men er ikke p.t. højt
prì-orit,eret, renoveringen er mere af kosmeLisk beLydning, når
den sker. Probl-emet med vandmåIere er diskutereL med foreningens
rådgivere. Endelig frist for, hvornår mårerne iførge lovgirrnin-
glen skal være opsat, kendes endnu ikke. Ej herrer har rådgiver
p.t. tilstrækkerig erfaring med hvilke måIere, der er bedst at.
opsætte. Bestyrersen vi1 i samråd med rådgiver holde øje med,
hvornår og for hvilken udgifts vandmålere bør opsættes. At an-
delsværdien fra 1995 til 1 996 er faldeL en smure , bør ikke give
anledning ti1 bekymríng når t,ænkes på, hvad A.S.T. har opnået
udført. i form af renovering m.v. At andelsværdien i en periode
falder har kun betydning, hvis en andershaver ønsker at sæIg.e
sin lejlighed, bestyrelsen må førstr og fremmest tænke på løbend.e
at vedligeholde eller forbedre boligstandarden i A.S.T.

slillv Adolfsson spurgte generalforsamlingen, om ikke andre andels-
havere end han fra tarersLolen ville Eage stirling til, hvj-lke
vedrigeholdelses- og renoveringsopgaver, der bør foretrækkes ud-
ført L indeværende år. Adorfsson fandt ikke, at best.yrersen pri-
oriE,erer renoveríngsopgaverrìe rigtigt. - Endelig erindrede
Adorfsson om svar på sit spørgsmår omkring overtagelsesgebyrer-
ne.
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ole Fischer bemærkede, at ikke et,hverL andelsejerskifte giver
indbeLal-ing af ejerskiftegebyr. Visse ejerskifter er fritaqeL
for betaling af ejerskiftegebyr.

Resul-taLopgøre1se og bal-ance blev godkendt

Diriqenten bad derpå generalforsamlingen meddel-e stillingLagen
til- den særlige tekst i likviditetsbudgeLLeL for 1"997, hvor be-
styrelsen oplyser, hvilke vedligeholdeJ_ses-, forbedrings- og: re-
noveringsarbejder bestyrelsen vil iværksætte í L9gj
(forbedring/genopreEning' i alt ans]ået kr. 4.454.000,00, og der-
udover er afsat Lil almindelig vedligehol_delse kr. 900.000,00) .

ved håndsoprækning og med stor majoritet Lirtrådte generalfor-
samlingen bestyrelsens planlagte udgiftsposLer som nærrnL.

Forslag fra bestyrelsen.
a. Pr. 1. jali L997 forhøjes gældende boligafgift med 57o pr. m2 (excl.

titlægf
Peter Hallberg anbefarede forslaget. Den resterende nødvendi-
ge genopreLning af foreningens ejendomme beløber sig t.il ca.
kr. 20.000.000,00. I det omfang det er mutigt, bør de nød.-
vendige indtægt.er for betaling af den løbende g,enopret,ning
hentes via boligafgiften.

Niels Zabel udtatte, at selvfø1geIig skal foreningens ejen-
domme vedlígeholdes på ordentlig måde, men Zabel_ anbefal_ede
et nej til forslag om forhøje1se af boligafgiften og 1 sLe-
det pIanlægge en l-øbende renoveríng under henslmtagen tiI
uændret boligafgift.

Peter Hallberg tilføjede, at vedligeholdelse og renovering af
ejendommene kun sker i deE omfang', det er nødvendigt, til-
standsrapporten også taget i betragtning.

Skriftlig afst,emning blev gennemført med følgende resultat
88 ja-stemmer
44 nej -stemmer
3 blanke sEemmer

altså blev forslaget, vedtaget.

Modtagelse af radio- og trr-programmer via kabet-TV
og forslag fra Niels Zabel: for fremtiden opkræves kr. gOrOO/ hus-
stand/måned tíl rv-radioanlægget. Pengene går til vedligeholdelse
og betaling for afgifter. Overskud går tíl en udbygnÍng af anlægget.

Dirigenten Iod de 2 forslag behandle under eL, men med. ef-
t.erfølgende separat afstemning derom.
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Jan Ringberq fra antenneudvalget fastslog, at det nuværende
antenneanlæg giver problemer, og derfor har bestyrelsen og
anterìneudvalget i samarbejde søgt. alternative mulighed.er,
bI.a- mulighed for kabel--TV. Tel-edanmark har afgiveL et for
A.S.T. prismæssigL godt Lilbud incl_. ful-d service. Tel_ed.an-
mark tilbyder følgende fordele:

rrA.S.T. overholder den til_ enhver t.id gældende lovgivning
omkring' fravalg, og beboerne sikres det frie vaÌg mell-em
grundpakke, den fulde pakke eller stet ingen pakke,
foreningren sparer omkostningerne til løbende programtilpas-
ning, d.v. s. Teledanmark sikrer, aL digiLal--tv og radio tiI-
føres som valgmulighed og at alle nye tjenester bliver tir-
gængelige,
i t.akL med at mulighederne inden for TV- og radio vokser,
t.ilbydes beboerne deE ul-tímaLive frie va1g. Dette betyd.er,
aL den enkeLte best,emmer, hvad der skaL ses og hvornårr'.

Den store pakke med 36 TV-kanaler og 30 radiokanaler koster
iføIge tilbud p.t. kr. 54,00 pr. md. pr.. lejlighed, den 1it-
Ie pakke med ca. 1i- Tv-kanal_er og 30 radiokanaler koster
p.t. kr. 31-,00 pr. md. og ønsker man slet ingen radio/tv-
kanaler, er udgiften kr. 0,00. De nærmte beIøb er inc1. alle
pr. generalforsamlingsdato kendte afgifter. - A.S.T. har for
ca. 5 år siden modtaget Lílbud også fra Teledanmark på mod-
tagelse af kabel-TV, dengang lød tilbud på pr. md. kr. 69,00
pr. lejlighed for stor pakke, det seneste tilbud er alLså
væsentl-ígt bedre for A.S.T. I

Jan Ringberq fremhævede, at. ant.enneud.varget varmt, anbefaler
et. ja Li1 det foreliggende til-bud fra Teledanmark, og rTan
Ringberg henviste al]e relevante spørgsmåI ti1 besvarelse
fra Bjarne Nedergaard fra Teledanmark, som var t.ilstede på
g,eneral f ors aml ingen .

Bíarne li[edereaard fik derpå ordet og præsenLerede kabel-TV-
Iøsníngen. Nedergaard oplyste om den røbende udvikling i an-
tal af kanarer og mulighed for i det here tageL at både tiI-
og' fravælg'e kanaler via kabel-TV.

fførge tilbud ombygges foreningens antenneanlæg for samret
pris kr. 243.500,00 incI. moms, ogf en del af denne udgift
finansierer A.s.T. ved, at reledanmark køber A.s.T. -s eksi-
sterende hovedstation for kr. 120.000,00 incl. moms, aIE,så
rest net,to udgift for A.S.T. ved valg af kabel-TV: kr.
123.500,00 incl. moms for tilslutning til kabel-Tv.

Bíarne Nedergaard forklarede dernæst mulighederne
boerne efter eget, ønske kan skifte prog.ram-pakke
omkoblingsafgift p.t. 295,00 pr. gang.

for, at be-
ti1 fast
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f opst.artfasen med kabel-Tv-forslming indledes med en prøve-
tíd på ca. 1- måned, i hvifken periode beboerne kan tage
sti1Iíng Lil, hvilken slags pakke hver især ønsker at blive
t.ilkoblet.

Niels Zabel gennemgik derpå sit eget forsrag. Zaber fandt det
eksisterende antenneanlæg "godt nok" og for kr. 30,00 pr.
måned fra hver lejlighed vil anlægget løbende kunne udbygges
også med mulighed for, at A.S.T. kan lave eget beboerLv,
hvis der er ønske og behov for det. De kr. 30,00 pr. måned
íføIge ZabeL-s forslag betyder mulighed for udbygning af an-
lægget for et beJøb, der i alt er lavere end det be1øb, Te-
l-edanmark opkræver for sin grundpakke.

Leíf Nicolaisen erklærede at, vil-Ie st,emme ja ril kabel-TV.

Peter Hallbere f remhævede, at, hele bestyrelsen går ind for
kabel-TV og til-føjede, at net,toudgift for Lilslut.ning ril
kabel-TV tages over det 1øbende driftsregnskab.

WíllvAdolfsson bad Bjarne Ned"erg'aard oplyse, hvorvidt, for-
styrrelse på billedet kan vent,es, når kabel-TV tilsluttes ?

Biarne lÍedergaard svarede, at anvendes maskiner, som ikke er
støjdæmpede, så kan TV-bil1edeL fortsat forstyrres.

Jan Ringberg og Niels Zabel replicerede hinanden omkring, de op-
Iyste talst,ørrelser ad henholdsvis kabel-TV og best.ående an-
Lenneanlæ9.

Dirigenten satte derpå besLyrelsens forslag t.il skriftlig
af st,emning med følgende resultat:

L23 ja-stemmer
1-1 nej -stemmer
l- blank sEemme

altså blev kabel-TV-forslmingen vedLaget,

og føLgelíg sattes Niels Zabel-s forslag ikke til afst.em-
ning.

Best¡rrelsen bem!¡ndiges til at tíllade andelslejemål udvídet med hid-
til uudnyttet krybekælderareal (fællesareal, der udgravesf på betin-
gelser/vilkår, der formulere s af best¡rrelse n.

Peter Hallberg oplysLe, aL den konkrete baggrund for forsla-
geE, var en ansøgning derom over for bestyrelsen fra Sand-
bygårdvej 22, st.th. Københarms Kommune lægger ingen hin-
dringer for forslaget. Bestyrelsen ser positivt. på forsla-
get. Bestyrelsen må for A.S.T. sikre, at bolígforeni_ngen i
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enhver relevant tænkelig situation hol_des skadesløs, både
f.s.v.a. gennemførelse af projekt. og f.s.v.a. mulige føIge-
skader. Hallberg fremhævede, at deL generalforsamling,en
skulle tage stilling Lil- omkring forslaget var, om d.eL prin-
cipíelt skal Lillades under konkreL givne forudsætninger, aL
andelshavere inddrager hidtir uudnyttet krybekælderarear t.il
egen udnyttelse.

Deneke-Mortensen bad oplyst, om A.S.T. konkret skal 1ægge
penge ud til sådant, projekt ?

PeterHallberg svarede herLil, at inddragelse af krybekælder
ikke skal kost,e foreningen noget som he1sL. Alle relevante
udgifter for g'ennemførelse af projekt, herunder udgift tíl
boligforeningens egne rådgiver for at sikre forsvarligt
sagsforløb, skal afholdes af pågældende andel-shaver.

Ebbe Eriksen bad oplysL, hvad skal inddraget areal bruges
ti1, og hvad sker hvis andelshaver derefter fraflyLter for-
eníngen, og hvad sker hvis fundamenteL sætter sig efter ud-
grarrning af krybekæl-der ??? Skal der betales leje af inddra-
get areal ?

PeterHallberg oplysce, at kælderareal ikke må anvend.es tíI
beboeLse. Konkret, ønsker andelshaver Sandbygårdvej 22,
st.th. at anvende areal til kontor/1ager. Under udgravningen
tegnes allrisk forsikring, dækkende alle tænkelige byggeska-
der. Et ikke fastsat lejebeløb for inddraget areal skal be-
t.ales. - Bestyrelsen ønsker en principiel stillingt,agen fra
general f orsaml ing:en .

Rikke $Iestereaard bad oplyst om alrrisk/ejendomsforsikringen
dækker 20-30 âr, hvis fundamentet skrider efter udgrarming ?

Leif Nicolaisen udtrykt.e sin tillid tiI, at bestyrelsen godt,
kan klare at forholde sig konstruktivt. t.il det. rejste
spørgsmåI. Leif Nicolaisen anbefalede ja t.il forslaget.

SkrifLlig' afstemning blev gennemført med føIgende resultat:

89 ja-stemmer
37 nej-stemmer
7 blanke stemmer
I ugyldig st,emme

forslaget blev altså vedtageL.

Forslag fra foreningens medlemmer:
a. (forslag fra Niels Zabel ad antenneanlæg behandlet ovenfor under

pkt. 3 bf.

4.
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Efter indkaldelse til generalforsamling var rettÍdigt modtaget fra
Wilty Adolfsson, følgende forslag:

1 Det foreslåes, at der holdes beboermøde mÍndst en gang om
året, hvor interesserede andelshavere og bestyrelsen indbyrdes
og direkte kan udveksle s¡rnspunkter og tanker om foreningen
og dens vírke.

De nye kontortider om morgenen bibeholdes, men der udvides
med en ekstra aftenåbning om ugen, hvor repraesentant(er| fra
bestyrelsen også er tilstede.

Det pålægges bestyrelsen at finde en mere diskret måde, vi kan
fremføre vore henvendelser på i kontortiden, og ikke som nu,
hvor alle ventende i lokalet kan se og høre, hvad vi henvender
os om.

WillvAdolfsson motiverede korL sine 3 forslaq.

Peter Hallbere fandt det svært af få øje på. en saglig bag-
grund for de 3 forslag. Der er i dag allerede flere mulighe-
der for at få bestyrelsen i samtale, også uden aE uvedkom-
mende hører på. Disse muligheder benyttes kun i begrænset
omfang. Bestyrelsen finder intet behov tilstede for at anbe-
fale forslagene.

Niels Zabel støttede Adolfssons forslag om en eksLra aftenåb-
ning om ugen, hvor bestyrelsen er repræsenLeret.

Poul Pettersson anbefal-ede generalforsamlingen et klarL nej
Lil de 3 forslag fra Adolfsson.

SkrifLlig afstemning blev gennemført med følgende resul_Lat:

Ad forslag 1-: 9 ja-st.emmer,
1-00 nej -sLemmer
l- blank stemme

Ad forslag 2: 1-6 ja-stemmer
i-02 nej -stemmer
1- ugyldig sLemme

Ad forslag 3: 14 ja-stemmer
99 nej-stemmer
3 blanke stemmer

a1t.så blev ingren af de 3 forslag vedtaget

Valg af bestSrrelsen.
a. Valg af formand.

Peter Hallberg afgår efter tur og er villig til at modtage genvalg.

b.

2.

3

þ.
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Pet,er Hallberg blev genvalgt med akklamaLion.

b Valg af best¡rrelsesme dlemmer.
Peter Krogh afgår efter tur og er villig til genvalg. Marianne Pedersen
afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.

Peter Hallberg takkede Marianne
5 år i best.yrelsen.

Pedersen for dennes arbejde 1

Peter Hallbere oplyst.e, at bestyrelsen opstiller Jan Ringberg
som nyt besE,yrelsesmedlem udover PeEer Krogh, der gerne mod-
tager genvalg.

JanRíngberg præsenterede sig selv: har boeL í A.S.T. i 9
år, er 30 år og arbejder i et pengeinstiUut.

Peter Krogh og Jan Ringberg blev henholdsvis genvalgL og
valgt med akklamation.

c Valg af suppleant.

For bestyrelsen anbefaLede Peter Hallberg Rikke West.ergaard
Rikke Westergaard blev valgt som suppfeant med akkLamat,ion.

6. Valg af revisor.

st,atsaut " revisor Hans ,førgen oxenbøll blev genvalgt med akkl-a-
mation.

Best¡rrelseshonorar for L997.
Forhøjelse af bestyrelseshonorar til kr. 5O.OOO,OO.

Peter Hallbere oplyste, at, honoraret ikke er reguleret siden 1988,
dengang for}:øjeE med l-0 ?. Nu er tiden inden ti1 en forhøjelse
til i a1t. kr. 50.000,00.

Forslaget blev vedtaget.

8. Eventuelt.

Leif Nicolaisen takked.e for et godt senest,e varmeregnskab - derud
over henstillede Nicolaisen som tidlígere på generalforsamling:
hold op med at cykle i gårdene, ellers går det galt en dag:, pas
også på børnene.

Formand for haveudvalget Jan Peter Niepoort oplyste om eL konkret
problem opstået vedrørende bunddække/blomsE,erbede i sandbygård.
'Jan Peter Níepoort bad generarforsamlingen tage st.irting til,
hvorvÍdt enkert,e andershavere skal gives ret tir at dyrke
'tprÍvat bede" i nogle af de bede, der er dækket med bunddække.

7
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NiepoorL havde udarbejdeL konkret forslag t.i1 afstemning, som
han viste på overhead.

Dirigenten præciserede, at Niepoort-s forslag ikke ifø1ge dagsor-
denen kunne danne grundlag for en bindende afstemning, men arene
Ljene som diskussionsgrundlag.

For best,yrelsen anbefal-ede PeterKrogh, at Niepoort-s konkret.e
forslag tages op Lil diskussion via BASTA.

Jan Peter Niepoort ville føLge peter Krogh-s anbefaling, og Niepo-
ort anbefalede interesserede beboere i Sandbygård at mel-de sig i
haveudvalget.

General forsaml ingen hævet

Ref . JF./of

26 . os . 97 / gLsoo]- / oF /bt)v


