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generalforsamling i Andelsboligforeningen

År 1990, mandag den 7. maj kl. j-9.00 afholdtes ekstraordinærgeneralforsamling i A.s.T. i Be1lahøj skoles aula.
r _.1t 22o (heraf 82 if1g. fuldmagt) af boligforeningens 4L2andelshavere var mødt elrer repråsenteret uñder genérarfor-
samlingen.

Foreningens formand Jim pedersen bød verkommen.

f3 _ 
forslag fru bestyrelsen valgtes som dirigent: TorbenNieIsen, Næsbyholrnvej f ¡.

Dirigenten gennerngik indledningsvis dagsordenen indehordt iindkaldel-se tir geñeralforsamliñgen af át.oq. r-990.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen 1ov1ig ind-varslet og beslutningsdygtig.

som referent valgtes administ,rators medarbejder boghorderJane Rath.

Stemmeudvalg blev nedsat:
Drygaard.

OÌe Brendstrup, Ilse O1sen og Arne

r øvrígt blev fØlgende dagsordenspunkter gennemført således:
1-. oplæq fra energiudvalget.

På vegne energiudvalget omtalte Niels Zabel det beslut-ningsoplæg vedrørende tilslutning tiI tiernvai;"-ü i"ái;q_gelse af fæl1es varmtvandsforsyning ãon boligfoíenirg"ñ,medlemmer har kunnet ræse og studerã nærmere i særnummeretaf BAsrA af .april/naj 1990. Det fremgår af den ràtevantetalopstilr+"9 i BAsrl, at en familie på ã personer i en gen-nemsni-tslejlighed får økonomisk gevinst i¡ed at siqe ja"tirfjernvarrne og fæIles varmtvandsfoisyning. Den geneielt Øko-nomisk svageste gruppe i forenÍnlen: pensíoñisterne samtgruppen, som aldrig har haft egen varmtvandsforsyning, fårnu mulighed f9T "l bi11i9 titslutning. Er man 
"om þ.nrionisttilskudsberettiget dækker de sociaÍe rnynaijrrãããr'-ãr, a"r afudgift til den nye ínstallation i lejrigrreaãn. De andelsha-vere, der har urovligg gasvandvarrneie opsat, har en i;áit-sende fordel ved tilslutning ti1 færles varmt vand. De an_delshavere, der er berettiget-til boligydelse, vil opnå kom-pensation for en stor ael af boliéåtgirtåfo;højãIse somførge af projektet. De beboere, der typísk vir h;í; mindst
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derne vil beboerne mærke direkte noget til håndværkerne. Fo-
rud vi1 ingeniørfirmaet besigtige samtlige lejligheder for
stillingtagen til, om varmtvandsrørene i de enkelte lej1ig-
heder skal føres enten gennem badevære1se/toilet el-Ier gen-
nem køkkenet. Rørgennemføringen ví1 i hver lejlighed vare
ca. L uge t og ved rørgennernføringen i hver lejlighed instat-
leres ventil, således at senere kan varmtvandsrørene i den
enkel-te lejlighed tilkobles det fæ1Ies rørsystem. Såfrernt en
lejlighed ikke i forvejen har egne varmtvandsrør, bliver
nævnte ventil alIigeveI monteret, for at lejligheden senere
kan tilsluttes det fæIles varme vand uden gene for beboerne
i andre lejligheder. fnstallationen bliver også forberedt
tiI varmtvandsmåler. Umiddelbart er ikke planlagt installa-
tion af varmtvandsmåIere. Først når det fættes rørsystem er
Índlagt i de enkelte lejligheder skal de opsatte gas/eJ--
vandvarmere demonteres og hvert individuelle varmtvandssy-
stem tilkobles det nye fæÍIes system. Selve onkoblingen va-
rer ca. 2 mdr. for hele bebyggelsen. Typisk viI ornkoblingen
i hver lejlighed vare fra et par tirner til en hatv dag.
f kældrene installeres såkaldte ventiler på radiatorstrenge-
ne for at sikre, ât returvarmen, der løber titbage til
fjern-varmeværket, ikke har højere temperatur end tilladt.
På tidsplanen er også afsat tid til installation af radia-
tortermostatventiler på aIle radiatorer. Ingeniørfirmaet fo-
re-slår udskiftning til termostatventiler overalt og af sam-
me type, således at der sker ordentlig fordeling af varmen.
P1anen er altså, ât fra varmesæsons slut ca. i-5.05. og til
ny sæsons start ca. 0L.l-0. skal alt vedrørende fjernvarme og
fæIIes varmt vand være udført.
Når håndværkerne skal installere de fæIles rør gennern lej-
lighederne, skal først bores hul ned til underboen, og det
sker ned J-gennem fra øverste etage til kælder ¡ og så trækkes
vandrør gennem hullet bagefter. Når vandet er tirsluttet
røret t og røret er trykprøvet, vil en murer lukke hullerne
og efterreparere omkring hullerne. Nævnte efterreparation er
inc1, i projektet. Derefter sker som ovenfor nævnt ornkobling
fra individuel til fælIes varmtvandsforsyning.

3. Ot¡Iæcx fra À. S.T.rs bestvrelse v/ formanden Jim Pedersen.

På vegne bestyrelsen aflagde
degøreIse:

ilin Pedersen føl.gende re-

Jeg skal på bestyrelsens vegne ganske kort gøre rede for de
forhold, der ligger bag vores anbefaling ti1 at stemme ja i
dag.
som forsiden af BASTA udmærket illustrerer, er det umurigt
at sige præcist, hvad vi som andershavere - får ud af deñ-
ne investering. vi har jo ikke haft rnurighed for at måIe den
enkeltes forbrug af varme og energi, men kan kun henholde os
til A.s.T.rs samlede energiforbrug til centrarvarme og tek-
niske. beregninger baseret på gennemsnitstal for en-rgen-
nemsni-tspersonrr .
Nu er A.s.T. jo en ganske stor familie og det er nok ikkehelt galt, ât antage at vi under eet kan regne med gennem-
snitstallene vel vidende, êt når vi ser-på den ènkelte
lejlighed vil der være større erler mindre uasving i forhold
til gennemsnittet.
Hvis vi som det er egjort i BÀsrÀ - ser på investeringen i
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3 grupper, nemlig
fj ernvarme,
radiatorventiler
varmt vand
er det nok lettere at overskue. Det gælder for alle bereg-
ningerne, ât investeringen er financieret med 2O-årige kre-
ditforeningslån med en år1ig låneydelse på L2Z, d.v.s. både
afdrag og renter.
På side 9 i BASÎA frengår det, at for kr. 2.200 pr.år kan vi
få fjernvarme i A.S.T. D.v.s. at investeringen på godt kr.
l,L mio. stort set kan tjene sig hjem på sparet energi-
forbrug. Der er endda ikke medregnet besparelser på lettere
pasning og vedligeholdelse. Så når vi nu står i den situati-
or1, at vores fyringsanlæg står for udskiftning inden for de
næste 5 år, ja så kommer tilbuddet om fjernvarme særdeles
belej 1igt.
Går vi om på side 10, kan vi se forholdet omkring radiator-
ventiler. Det øverste skema viser, at vi sparer ca. 28.000
om året, hvÍs vi monterer radiatorventiler på alle radiato-
rer og lader anlægget holde en konstant temperatur. Bespa-
relsen på energiforbruget, kr. 66.000 vil være langt større
end selve investeringen, nemlig de kr. 38.000. Det kan man
da ikke sige nej til?
Ser vi på skemaet neden under talopstillingen for fæ1les
varmt vand, så viser den nederste linie, ât for A.S.T. som
helhed er der også her tale om et forventet overskud på over
kr. 65.000, ganske enkelt fordi det er billigere at l-ave
varmt vand centralt baseret på fjernvarme, end når vi en-
keltvis i vores Iej1Ígheder, hver skal have eget op-
varmningsanlæ9.
Det er nok disse tal vi har svært ved at forholde os til.
Der er mange forhold, der spiller ind. Lad rnig dele disse i
forbrug og investering - nemlig betali for forbruget afng

l-varmt vand og betaling for investeringen at få lagt varmt
vand ind i sin lejlighed.
Ví springer t,iI skernaet på side Ll-. Den første kolonne vi-
ser, at for gennemsnitspersonen er det mere end dobbelt så
dyrt at bruge egen vandvarmer frem for at bruge fælIes op-
varrnet vand, og det uanset om vi taler om eI-eIIer gasopvar-
met vand.
Når vi så også tager Ínvesteringen med - 2. kolonne - er det
stadig billigere med fælIesløsningen, uanset om man har et
funktionsdytigt og lovligt anlæg i forvejen, idet den biIli-
gere energiudgíft i princippet betaler invest,eringen i an-
Iægget.
Det kan være vanskerigt at overbevise sig selv om, at selvorn
man netop har investeret i en el-el_ler gasvandvarmer, kan
det stadig betale sig at væIge fæI1es1øsningen.
Man kan prøve at forestille sig den samme problenstilling i
en anden situation:
Antag at du for et halvt år siden har bestilt en rejse hos
Spies og betalt kr. 400 i depositum, altså penge du ikke får
tilbage hvis du afbestiller rejsen.
Nu skal du hen og betale resten af rejsen med kr. 3.OOO.
På vejen møder du Lars Larsen, der har et godt tÍlbud til
dig. Du kan få præcis den samme rejse for Èr. 2.500. Hvem
ville ikke købe rejsen hos Lars Larsen og glemme de kr. 4oo
man allerede har betalt til Spies?
vi kan nok blive enige om, at ideen med fæLles varmt vand er
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god når man ser på det for A.S.T. som en helhed, og det har
Solbjerg jo også fundet ud af. De stemte varmt vand índ med
stort flertal på deres ordinære generalforsamling, men mange
er også bange for at komme til at betale for mere end de
bruger, altså spørgsmåIet on at fordele udgiften til forbrug
af varmt vand.
I skemaet på bagsiden af BASTA er det fordelt efter m2,
hvilket ikke er en retfærdig fordeling i de fleste tilfæIde.
Bestyrelsen vil derfor til næste ordinære generalforsamling
udarbejde forslag om alternative fordelingsprincipper, så
generalforsamlingen kan væIge den bedste.
Derfor henstiller vi ti1 generalforsamlj-ngêDr at vi såvidt
det er nuligt - gemmer denne diskussion t,il senere og i ste-
det fokuserer på, ât investeringen som helhed giver overskud
og at udgiften til varmt vand kun er ca. 20-252 af det nuvæ-
rende varmebidrâg, hvilket foi en lejlighed på 58 n2 svarer
til ca. kr. 55-70 pr.ild., d.v.s. at den ene eller anden for-
delingsforrn i de fleste tilfæIde kun vil ændre dette beløb
med mindre end kr. 25 pr.md.
Efter dette indlæg vil jeg på bestyrelsens vegne tilslutte
nig energiudval-gets anbefaling og anbefale Jer at stemme ja
ti1 forslaget, men I rnå ikke brænde inde med spørgsnåI. Vi
har jo flere eksperter med på generalforsamlingen, så spørg
Iøs.

5. SpørqsmåI oq debat.

Dirigenten opfordrede til indlæg fra talerstolen.
r,iIli Eggertsen ønskede opryst, hvorfor varmtvandsmålere ik-
ke opsættes rned det samme, således at udgiften tiI det varme
vand urniddelbart kan fordeles efter forbrug?

Pelle Nigard svarede hertil, ât en mulig udgift ti1 opsæt-
ning og aflæsning af vandmålere skal afvejes over foi den
beIøbsrnæssige mulige uretfærdighed der kan være resultatet
af udgiftsfordeling uden målere. Bestyrelsen foreslår, êt
foreningens beboere venter med stirlingtagen til forde-
lingsproblematikken omkring det varme vand, indtir et første
varmeregnskab er udfærdiget med indeholdt udgift tir varmt
vand fordelt so¡n hidtil på m2-areaI.

Kqi ,rensen oplyste, ât A.s.T. igennem de sidste j-o år har
üãskfTteE-røueñae til Danfoss-tãrrnostatventiler, ca. 2oostk. Hvorfor kan ikke fortsat indkøbes Danfoss-ventiter, så-
ledes at udskiftning af de nyere opsatte ventiler kan undgå-
es?
Kai Jensen fandt det i øvrigt forkert, êt bestyrelsen bad
denne generalforsamling orn ikke at drøfte nærmere forderin-gen af udgifter tiI det varme vand. Kai Jensen savnede
konkrete ta1 for varmtvandsudgift.
lui Jensen påpegede, ât ved gennemførerse af varmtvandspro-jektet må forventes udgift for hver rejlighed til blan-
dingsbatteri og andre individuelle installàtiõner, herunder
skabe, der skal pilles ned.
r BASTA er den samlede investering opgjort til ca. kr.
4.782.400,00. Kai Jensen fandt også, at ti1 denne nævnte in-vestering må ti]lægges forrentningen heraf. såfrernt for-rentningen indregnes, er den samrede udgift for en 2 værer-
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ses lej lighed ikke ca. kr. l-0. OOO, OO, men ca. kr . 25. OOO, OO !
Endelig påpegede Kai Jensen, at Anneberghus indeholder ca.
50 lejligheder uden gulvafløb. Hvorfor skal andelshaverne
til disse sidstnævnte lejligheder betale samme udgiftsdel
pr. m2 som de øvrige andelshavere? Brusebad kan jo ikke ta-
ges rrude i køkkenvaskenrt. Her vil alene en varmtvandsmåler
give retfærdig varmtvandsudgift.

Ingeniør Søren Christensen anførte, ât forbruget af det var-
me vand kan afregnes på flere rnåder. En måde er beregning på
grundlag af etageareal, som varmeudgiften i forvejen forde-
les i A.S.T. En anden måde er fordel-ing af varmtvandsudgif-
ten under hensyntagen til både lejlighedens størrelse og an-
tallet af varmtvandstapsteder, altså køkkenvask, håndvask,
bruser og badekar, således at disse elementer vægtes
forskelligt. Sidstnævnte fordelingsrnetode har rned hjemmel i
lejeloven været gældende praksis i mange år i utallige bo-
ligejendomme. Såfremt sidstnævnte metode anvendes, ville de
lejligheder, der ikke har gulvafløb, og dermed kun 1- tapsted
i køkkenet, ikke komme tíl at betãte så meget for varmt
vand, som de lejligheder der også har brusebad. - Ingeniør
Christensen erindrede or, at det udfærdigede projekt inde-
holder j-nstallation forberedt for varmtvandsmåler. Målerpri-
sen er ikke inkluderet i budgettet, men kan selvfølgeIig in-
darbejdes, hvis bestyrelsen og generalforsamlingen ønsker
det. De Danfoss-termostatventiler, der igennem de senere
år er installeret i foreningen, er forskellige modeller.
Nogle med stort hul i og andre ned lille hu1 i, og i det fo-
religgende projekt for termostatventiludskiftning er forud-
sat installeret de nyeste typer Danfoss-ventiler, som er
bedre end de bare for ca. l-0 år siden opsatte Danfoss-venti-
1er.

C.Baltzersen o

projektet forudsætter, og hvor stor skal ekspansionsbehorde-
ren være?

I eniør Søren christensen bekræftede , ât en Danfoss-ventil
e se V oster ca. kr. l-33r00, men derudover kommer ar-

bejdsløn for påmontering af hver terrnostatventir, rønudgíft
ca. et par hundrede kroner i timen. størrelsen af ekspansi-
onsbeholderen er ikke endeligt udregnet endnu.

Eim Pedersen svarede Kai Jensen, at problemet med tgulvaf-
restyre1senhe1stikkåindärageiprob1emãti:c<en
behandlet på denne generalforsamling. Jim pedersen kunne op-
lyse, ât gulvafløbsproblemet er en opgave, som bestyrelsen
har tænkt sig at gøre noget effekt,ivt ved, uanset resultatet
af dagens generarforsamling. rflg. Jin pedersen må det være
klart, ât lejlighederne i foreningen a1t andet lige skar ha-
ve ensartet standard. - over for Kai Jensens bemærkning om
rnanglende hensyntagen til forrentning i investeringstarlene
for projektet fremhævede Jirn pedersen, ât investeiingen er
baseret på 2O-årige kreditforeningslån med ca. Lz?-ydelse
incl. afdrag og renter.

Baltzersen

Kai ,f ensen fremførte, a
þã--uãÇsÏãen i BASIA e

plyste gældende priser for Danfoss-ventiler.
d endvidere oplyst, hvor store varrnevekslere

td
rb

e relevante investeringstal oplyst
eregnet pr. fr2, oq en sådan bereg-
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ning kan jo ikke anvendes, såfremt senere på ordinær gene-
ral-forsamling vedtages anden måde at fordele varmtvandstal-
lene på. - Kai Jensen tog ingeniør Christensens svar til ham
ad Danfoss-ventilerne til efterretning Kai Jensen op-
Iyste, ât olietankene for ca. 8 år siden indvendig er blevet
pålagt en slags plastichud af et svensk fírrna for ca. kr.
30.000100 pr. tank. Kai Jensen bad overvejet, hvorvidt tan-
kene nuligt kan genbruges til supplerende varmtvandsforbrug
evt. ved hjælp af solvarme.
I øvrígt fandt Kai Jensen ikke det samlede grundlag for ge-
neralforsamlingens stillingtagen til også varmtvandsprojek-
tet fyldestgørende. Mange enkeltproblemer onkring det rnulige
fæIIes varme vand mente Kai Jensen burde nærmere undersøges,
og dereft,er frernlægges for generalforsamlingen.

AxeI Petersên gav udtryk for ikke rigtigt at vide, hvem
@rbejderfor,omdetersamtiigãreroere,e11er
kun for de unge beboere. På generalforsamling vedtages det
ene udgiftskrævende forslag efter det andet, med leje-
forhøje1se til fø19e. Det bliver godt nok sagt, ât de ældre
beboere derved kan opnå mere boligsikring, men sarntidig for-
ringer politikerne løbende mulighederne for opnåelse af bo-
ligsikring/tilskud. - Axel Petersen fandt det i øvrigt for-
kert, ât bestyrelsen samtidig med indkaldelse ti1 general-
forsamlj-ngen har runddelt udkast til fuldnagt sål-edes, ât i
det omfang andelshaverne afleverer stemmeseddel ti1 besty-
relsen, så har fuldmagtsgiver ingen murighed for at tilken-
degive om fuldmagten gæ1der for enten ja- eller nej-stemme,
og det ligner diktatur.
Axel Petersen anbefalede i øvrigt, at det følgende dagsor-
denspunkt med forslag til afstemning omkring det samrede
projekt opsplittes i 2 enkeltforslag, nemlig eet ad
fjernvarme og ett ad fælles varmt vand.
Axel Petersen tilkendegav selv at gå ind for fjernvarmen,
mqn spørgsrnåIet om fælles varmtvandsforsyning har intet rned
fjernvarmen at gøre! varmtvandsproblematirreñ burde yderli-
gere gennemarbejdes.
Axel Petersen oplyste, ât hans egen er-udgift m.v. tir Índi-
vj-duel varmtvandsforsyning i sin lejtighed på ingen nåde
beløbsmæssigt kan nå op til det beIøb, som bestyrelsen oply-
ser er forventet energiudgift til varmt vand, ej hel-rer når
investeringen tiI egen vandvarmer medindregnes afviklet over
ca. L0 år. samtidig mente Axer petersen at værdien af hans
lejrighed forringes via fælles varmtvandsforsyning modsat nu
hidtil forbedring ved egen installation af vármtvandsforsy-
ning.

Til de
genten,
rigtig
fuldmag
tiI, e
vedrøre
relsens
fandt d

t af Axel Petersen ad fuldmagt anførte oplyste ctiri
at fuldmagtsformularen er formuleret på generett
måde, således at ønsker man at afgive tularnáqt, kan

ten afgives til enten en person man selv har til1id
IIer efter eget valg til bestyrelsen. - Specielt
nde AxeI Petersens forslag ti1 opsplitning af besty-
. forslag til afstemning i 2 selvstændige forslãg
irigenten ikke dette urniddelbart rnuligt.

C.Ba1tzersen fandt i
bare fyldes med sand.

kke olietankene noget problem, de kan
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Birger Riis mente ikke at Axel Petersen kunne have ret i sit
oplyste lave forbrug tiI eI-opvarnning. Måske rnåler e1-måIe-
ren i axel Petersens lejlighed forkert? Birger Riis fandt
det forkert, i det omfang foreningens ældre beboere mener,
at de unge i bestyrelsen hytter egen sag ved igennem den se-
nere tid at, foreslå udgiftskrævende forbedringer på forenin-
gens ejendomme. Ikke rnindst de yngre i bestyrelsen t,ænker
meget på at selve boligstandarden i foreningen gøres tids-
svarende, og at foreningens ejendomrne ikke forsømmes vedli-
geholdelsesmæssigt.

Deneke-Mortensen bemærkede at fordelingsproblematikken om-
kring det fæIles varme vand rnåtte nærmere afklares før stil-
lingtagen til varmtvandsprojektet.

Pelle Nigard tilsluttede sig det af Birger Riis anførte. Den
nuværende relativt unge bestyrelse ville ikke udgøre fore-
ningens bestyrelse uden også at have en vis tiflid blandt de
ældre beboere. Både vinduesprojektet og det i dag behandlede
projekt er spørgsmåI om alene standardforbedringer, êt
spørgsrnål orn at vedligeholde A.S.T. ts ejendomme, så de er
attraktíve og tidssvarende at bo i.
Pelle Nigard præciserede endvidere, at økonomitallene i
energi-eASTAtet alene er overslagstal, der kan danne
grundlag for fornuftig stillingtagen rigtig Iæst.

Peter Hansen fandt ikke , ât beløbsangivelserne i det sær1ige
energi-BASTA giver grundlag for en kvalificeret stillingta-
gen. Peter Hansen anbefalede også opdeling af forslaget til
afstemning i 2 punkter, 3- vedrørende fjernvarme som peter
Hansen oplyste at være positivt indstillet, til og l-
vedrørende fælles varmt vand, som Peter Hansen fandt burde
yderligere gennemarbejdes også m.h.t. problematikken om
vandmåIere, før endelig afstemning på en efterfølgende gene-
raI forsanl ing.

ilin Pedersen til-kendegaV, at det absolut ikke er bestyrel-
señs- ønske t'at trække noget som helst ned over noveaät på
andelshavernerr. Af talopstillingen på bagsiden af energi-
BASTA fremgår, ât energiudgiften til fæI1es varmt vand bud-
getteres til år1igt kr. 35O.4OO,OO, eIIer for 58 n2-1ej1ig-
hed ca. kr. 63,22 rnånedligt, og det er dette beløb der
drøftes fordelt på anden måde end pr. m2. En anden fordeling
end pr. m2 vil give alene små udsving i nævnte månedsberøb.
Jim Pedersen oplyste endvidere, at beslutter generarforsam-
lingen sig til opsætning af varmtvandsmåIere, så er besty-
relsen positivt indstillet herfor. Bestyrelsens råd var ale-
ne at gennemføre et varmeår med fordering af varmtvandsud-
giften også pr. n2, for tilstrækkeligt grundlag for stil-
língtagen til målere elrer ej. Jinr pedersen fasÈhoIdt over
for Kai Jensen det økonomisk fornuftige også i
varmtvandsprojektet, og Jim Pedersen henviste ti1 de rere-
vante tal på bagsiden af energi-BASTA som i ønskværdigt orn-
fang specificerede forhåndstar for også andelshavernes ud-
regning af de forventede økonomital for den enkertes egen
lejlighed efter m2-størrelse og nuværende energiforurug tit
varmt vand.

MikaeI KeLlberq opfordrede dirigenten til at skabe klarhed
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over, om nødvendigt ved afstemning, hvorvidt dagsordensfor-
slaget til afstemning skulle deles i 2 forslag eller ej.

Dirigenten tilkendegav hertil, êt udgangspunktet for drøf-
telse af forslaget om fjernvarme og fælles varmtvandsforsy-
ning er den forslagsordlyd, som bestyrelsen har formuleret i
indkaldelsen til generalforsamlingen.

C.Baltzersen oplys
varmtvandsforbrug
opsat, må1er, så

te, at når man tti gamle dagerr beregnede
i forhold til centralvarme, og ikke havde
blev 6oeo af energiforbrug betragtet som

vedrørende det varme vand.

Aage Bense anbefalede santlige andelshavere at stemme ja til
forslaget fra bestyrelsen. Aage Bense tilkendegav at være
stolt âf, at A.S.T. har fået, en ung bestyrelse, der går i
gang med de store opgaver. Da ejendommene i sin tid blev
bygget, blev der sparet på byggeonkostningerne, bl.a. blev
det fæIles varme vand sparet væk, og fælles varmtvandsforsy-
ning behøver vi! En gasvandvarmer er alene en lappeløsning,
og på langt sigt en dyr Iøsning. Det er kun at anbefale, om
A.S.T.rs ejendomme bringes i tidssvarende stand, så de
fortsat viI være værd at bo i!

Bo Simonsen anbefalede et nej til bestyrelsens samlede
EõrsTãg pã-ãenne generalforsamling, såIedes at det yderlige-
re gennemarbejdes, hvorledes den samlede forventede bespa-
relse på det fæI1es varme vand bør fordeles beboerne imel-
Iem. Først når fordelingsproblematikken senere er gennemar-
bejdet og belyst over for andelshaverne bør bestyrelsens
forslag qenfremsættes til afstemning.

Liselott,e Poulsen udtrykte, êt andelshaverne skal være stol-
te af den nu siddende bestyrelse, der tager virkelige initi-
ativer. Da Liselotte Poulsen var ung og flyttede ind i
A.S.T. for 48 år siden, var hun ked af, at varmt vand ikke
var indlagt. Nu byder lejlígheden sig samtidig med mulighe-
den for fjernvarme, så stem ja dertil!
Dirigenten tilkendegav på dette tidspunkt, at have undersøgt
spørgsmålet nærmere n.h.t. muligheden for opslitning af
bestyrelsens forslag i 2 enkeltforslag. Fra Kaí Jensen havde
dirigenten netop modtaget overbragt konkret forslag til så-
dan opsplitning. Dirigenten bad Kai Jensen begrunde sit
opslitníngsforslag.

Kai .Tensen replicerede hertil, ât årsag ti1 forslag om op-
splitning et t at Kai Jensen mener fjernvarmetilslutning bør
vedtages. Centralfyrene er nedslidte og anlægget trænger til
vedligeholdelse, og forkert vilIe det være, oñ bestyrelsens
samlede forslag blev nedstemt alene p.g.a. et rnuligt flertal
imod fæIles varmtvandsforsyning. Så hellere opsplítte det
samlede forslag i 2 enkeltforslag, således at usikker-
hedspunkterne vedrørende det varme vand, fordelingsprincip-
per m.v. alene komrner til at påvirke resultatet vedrørende
det varme vand.

Fru Secher-Madsen gav udtryk for, at skal fælles varmt vand
vandmålere monteres. Ekstraom-installeres, så skal ogsä
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kostningen for montering af vandmåIere bør ikke afholde ge-
neralforsamlingen fra vedtagelse oh, at evt. fælles varmt
vand straks fra starten udgiftsfordeles via rnåIere.

Peter llansen anbefalede afstemn ing om ændringsforslaget fra
Kai Jensen. - Vedrørende forbruget af fæ1Ies varmt vand ef-
terlyste Peter Hansen mere præcise oplysninger fra bestyrel-
sen rn.h.t. hvordan forbruget endeligt skal fordeles bolig-
foreningens medlemmer imeIlem. Som individuelle personer er
beboerne forskellige, og har forskellige ønsker vedrørende
forbruget af varmt, vand. Selve forbruget af det varme vand
behøver jo ikke at, blive financieret efter ensartet stan-
dard.

I eniør Søren Christensen forklarede
n ngss r en ernvarmen.

nærmere onkring forsy-
- Anlægget i ejendommen

forsynes med 2 varmevekslere, således at om sommeren er kun
den ene veksler i brug. Det varme brugsvand bliver med cir-
kulation, således at det varme vand er fremme ved hanen om
ikke øjeblikkeligt, så dog inden for 5-30 sek. På ejendom-
mens varmtvandsbeholder vil være påmont,eret måIer, så1edes
at det nøjagtige forbrug af energi for opvarmning af det
varme vand i hele bebyggelsen løbende kendes, og kan rigtig
specificeres inden for det samlede fjernvarmeforbrug. De
varrntvandsmåIere, der har givet anledning til drøftetse på
generalforsamlingen er de måIere, der kan vedtages opsat i
de enkelte lejligheder. På markedet findes 3 forskellige ty-
per varmtvandsmåIere til installation i fejlighederne. Ty-
perne er prisforskellige afhængig af hvor nøjagtig rnålingen
skal være. En type målere er fordampningsmålere, og instal-
lation heraf i A.S.T. rs lejligheder vil koste ca. kr.
11-6 . 000 , 00 . En anden type er vandmåler, sarnlet istallati-
onspris ca. kr. 1-85.OOO,OO. EndelÍg er inden for de seneste
år fremkommet en elektronisk varmtvandsrnåIer ti1 installati-
onspris i alt ca. kr. 28O.OOO,OO. Når først, målerne i givet
fald er opsat, skal målerne aflæses mindst een gang om året,
og derudover skal gøres stikprøvekontrol, og ind imellem
skal enkeltdele i rnålerne udskiftes, alt med løbende udgift
til føIge tiI målerfirma og særIig udgift for særlÍgt
varmtvandsregnskab. Et sådant sær1igt varmtvandsregnskab vil
for A.S.T. koste p.t. omkring kr. 55.000,00, hvilket beløb
er mange gange højere end den udgift A.S.T. årligt betaler
til administrator for det atmindelige varmeregnskab. Be-
kostes f.eks. vandnålere installeret, for kr. L8s.OOOrOO, og
install-ationen financieres via kreditfor-eningslån som var-
rneprojektet i øvrigt, så koster målerne + pasningen heraf
incl. regnskab ca. kr. 0,25 pr. m2 pr.md.

Kje1d Svendsen takkede specielt Aage Bense for dennes posi-
kkede Kje1d Svendsen energiudvalgettive indlæg- Derudover ta

for et godt og grundigt oplæg og god information på denne
generalforsamling. Kje1d Svendsen oplyste nu at have boet i
foreningen i 22 af foreningens snart 23 år, og hele tiden
fulgt meget interesseret med i foreningens ilIiv og virkerl
ikke bare i årene som bestyrelsesmedlem, men også som så-
kaldt alrnindelig andershaver. Glædetige forbedringer er
udført på ejendomrnene: På det seneste nyt antennèanlæg,
dørtelefoner og snart også nye vinduer. Kjeld svendsen gav
udtryk for, at fjernvarmen og det varme vand skal ,vi ikke
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sige nej tiltt. Totalinvesteringen er beløbsmæssig høj men
glemmes rnå ikke, ât beløbet jo skal fordeles på 43L 1ejenåI
og investeringen tilbagebetales over 20-30 år. Selve
fjernvarrneinstallationen anbefaler sig selv. Undgåes kan det
inidlertid ikke, ât installation af fælles varmt vand giver
anledning til nogle overvejelser. - Ejendommenes hårdt ud-
nyttede el-installationer vil blive aflastet ved indlæggelse
af varmt vand t og boligstandarden vil blive meget bedre.
Garn1e vandinstallationer og ikke særlig pæne rør kan
forsvinde, og penge kan spares på ellers nødvendig reparati-
on af vandvarmere, og derudover kan spares udgift til
erstatning af udslidte vandvarmere o.s.v. - Endelig fremhæ-
vede Kjeld Svendsen, ât i de seneste år er mange steder på
Nørre-og Vesterbro installeret fjernvarme og varmt vand i de
ældre ejendomrne. Dette sker for at opfyl-de byfornyelseslo-
vens mindstekrav i den ældre boligmasse. I naboforeningen
Solbjerg er fornylig vedtaget installation af både fjernvar-
me og varmt vand. SkaI A.S.T. rrhalte efter Solbjergrr? A1le
beregninger viser, at i alt giver installation af fjernvarme
og varmt vand en økonomisk gevinst. Det gæ1der A.S.T.rs
fremtid, stem derfor ja til bestyrelsens forslag.
Niels Zabel takkede både Kjeld Svendsen og Aage Bense for
aere.s -þõsTEive indlæg. Det er rart at både ældre og yngre
beboere i foreningen støtter energiudvalgets oplæg indeholdt
i bestyrelsens forslag. Specielt problematikken omkring
varmtvandsmåIere henstil-lede Zabel til at udskyde til en se-
nere generalforsamling med et begrundet op1æg derom fra
bestyrelsen.

.fim Pedersen fremhævede, at en investering i vandmålere

-

ifIg. ingeniør Søren Christensen er ensbetydende med merin-
stallationsudgift stor ca. kr. O,25 pr.m2, for at sj-kre, ât
den enkelte kun betaler for eget varmtvandsforbrug. Dette må
sammenlignes med varmtvandstallet som helhed fordelt efter
m2 ca. kr. L,09. Altså koster afviklingen af udgiften ti1
varmtvandsmålerne ca. 252 af selve prisen for forbruget af
fæIles varmt vand udregnet pr. m2. Prisen for nøjagtig for-
deling af udgift til det varme vand vil derfor for mange
lejligheder overstige en mulig besparelse ved måIing frem
for m2-fordeling. Jim Pedersen fremhævede endelig det alter-
nativ til varmtvandsmåIere som ingeniør Søren Christensen
havde orntalt, nemlig fordeling af udgift efter lejlighedsa-
real- med hensyntagen til antal tapsteder i hver lejlighed.
Peter Hansen anbefalede ja-stemrne til forslagsdelen om
fjernvarme, og at forslagsdelen om fæI1es varmtvandsforsy-
ning blev udskudt til senere generalforsamling, til nærmere
grundig bearbejdning af problemerne omkring udgiftsfordelin-
gen på det varme vand. Peter Hansen stillede endelíg sin ar-
bejdskraft til rådighed for et udvalg onkring det varme
vand.

Pelle Nigard fandt det "fint nokrt at Peter Hansen tilbød at
stå til rådighed for et varmtvandsudvalg, men Nigard
erindrede oil, at energiudvalget jo har arbejdet siden sep-
tember måned 1989, og har hele tiden hver gang energiudval-
get har lavet en skrivelse eller skrevet rapport i BASTA op-
fordret beboere med gode ideer til at melde sig eller
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skrive/fremkomme med indlæg i BAsTA! Nigard fandt derfor Pe-
ter Hansens tilbud lidt rigeligt sent fremsat, men i orden,
da sagen jo endnu ikke er afsluttet.

Leif Christensen gIædede sig over de igennem flere år rrfine
varmeregirrskaberu i A.s.T. Hvor mange beboere i andre ejen-
domme kan hvert år i oktober nåned via varrneregnskabso-
verskud få godtgjort ca. l- måneds teje? Vedrørende måIere
anførte Leif Christensen, at han selv bor på solsiden, og
behøver overhovedet ikke at lukke op for radiatoren

Pel!.e Nigard takkede Leif Christensen for dennes fornuftige
indlæ9.
Denne

Det gælder om at tænke sol
solidaritet er lagt, tit grund i

idarisk, i fæIlesskab.
bestyrelsens forslag.

Hvad med de andre udgifter der fordeles efter m2? Hvad med
dørtelefonerne? Nigard oplyste at betale for mere end l-
dørtelefon, som boende i en stor lejlighed. Er det retfær-
digt,? Princippet er, tænker vi i helheden, tænker vi i fæI-
leskabet, så nå vi dele solidarisk efter størrelsen af ande-
len.

Peter Hansen fandt ikke at det egentlige problem er solida-
ritet eller ej, men snarere, at problernatikken omkring for-
delingen af varmtvandsudgift skal behandles på en mere se-
riøs og grundig rnåde, før stillingtagen til det varme vand.

Pelle Nigard bad Peter Hansen præcisere, hvilke taloplysnin-
ger Peter Hansen egentlig mangler for velovervejet stil-
lingtagen. Energiudgiften til det varme vand udgør L/4 eller
l/5 af den samlede energimængde! Fordeling af selve varrneud-
giften bliver íkke debatteret på samme rnåde, skønt udgiften
til opvarmning er langt større.

Lilly clemmensen oplyste at have boet i A.s.T. i nu 50 år,
og at have været rned tiL mange generalforsamlingèt, og de er
faktisk forløbet meget godt aIIe generalforsamlingerne, mere
eller mindre sjove. Men i de forløbne 50 år har Lilly Clem-
mensen ventet på og glædet sig tíI at få varrnt vand indlagt.
Dette |tvil være Iækkert selvom jeg skal bakke ind på nit to-
ilettt. Clemmensen oplyste at stemme både for fjernvarme og
varmt vand.

C.BaLtzersen fandt det mest, retfærdigt med instalLation af
varmtvandsmå1ere.

Schmaltz-iførgensen bad ingeniør Søren Christensen orientere
iforbrugrr ved indførelse af energimå-ornkring rrf aldende energ

lere, generelt set.

Ingeniør Søren Christensen oplyste ikke at være í besiddelse
af relevante sammenligningstal for vandforbrug hhv. før/ef-
ter installation af vandmål-ere.

Arenth Larsen oplyste at gå ind for fjernvarrnetilslutningen,
men at være skeptisk over for varmLvandsprojektet. Larsen
anbefalede opsplítning af bestyrelsens forslag i 2 del-
forslag.

Da herefter ikke flere ønskede ordet tilkendegav dirigenten,
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at afstemning herefter for det første skulle finde sted - på
grundlag af ændringsforslaget fra Kai Jensen - om bestyrel-
sens forslag skulle sættes tiI afstemning derefter samlet
e1ler opdelt i 2 forslag.

Foranlediget af enkelte indvendinger fra de mødende præcise-
rede advokat Ole Fischer, at det ændringsforslag, Kai Jensen
havde stillet gik ud på alene opsplitning af bestyrelsens
forslag, og den forrnelt rigtige nåde for generalforsarnlingen
at komme vj-dere på ville derfor være som også senest fremhæ-
vet af dirigenten, først at stemme om opsplitning af besty-
relsens forslag e1ler ej, og så dernæst på grundlag af
første afstemning at st,emme om et vedtaget samlet eller
hvert af 2 delforslag for sig.
Dirigenten satte herefter til skriftlig afstemning: Opsplit-
ning af bestyrelsens forslag eller ej?

Resultat heraf:

a-stemmer
ej -stemmer

så1edes at bestyrelsens
ning.

forslag sættes samlet til afstem-

Dirigenten gav herefter ordet tir formanden Jirn pedersen.
ilim Pedersen anbefalede endnu en gang en ja-stemrne til
bestyrelsens samlede forslag. For de fleste andershavere er
fjernvarmemuligheden en økonomisk god løsning t og ligedan
det fæI1es varme vand. Et nej ti1 forslaget betyder, aÈ op-
nået dispensation for ca. 50 andelshavere ned erlers ulovrig
gasvandvarmer farder bort, d.v.s. at de pågældende må afhor-
de omkstning for lovrigt aftræk eller udskifte tir el-
vandvarmer. Et ja til forslaget betyder, at A.S.T. sparer
ca. kr. 75.000,00 i tilsrutningsafgift, for fjernvarmen. rtilfæl-de af ja ti1 bestyrelsens forÀlag, lovei bestyrersen
tÍl næste ordinære generatforsamling at iremsætte foréIag på
forskellige rnuligheder ti1 fordering af varmtvandsudgift-fõr
generalforsamlingens endelige stiltingtagen.
Derpå satte dirigenten bestyrelsens samrede forslag ti1
fjernvarme.og varmtvandsprojekt, nernlig forslag om rrAt udby-
de til l icitation og gennemf øre A. s . t. ' s tirslutning t-iI
fjernvarmenettet og indrægge hovedledning for varmt vãnd ia1le lejligheder, herunder tilslutte varmt vand til eksiste-
fgnge_ qo9kendtg vartmvandsinstallationer i den enkerte lej-lighed, bemyndige bestyrelse tir at optage relevante 2o-30årige kreditforeni-ngslån og fordele tåneudgifter pr. m2 og
opkræve over månedtig husleje, når afvikling af rånet begyn:
derrr t,iI skriftlig afsternníng.

Result,at heraf :

j a-stemrner
nej -stemmer
ved-i-kke

Õ

1-84
33

t_

altså blev bestyrelsens forslag vedtaget med stor majoritet.
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Herefter takkede NieLs Zabel for afstemn ingsresultatet. Za-
be1 takkede endvidere medarbejder hos Belysningsvæsenet:
Lisbeth Schiøth, der var tilstede på generalforsamlingen, 09
som under hele arbejdsforløbet i energiudvalget havde været
hurtig og villig ti1 på forespørgsel at komme med relevante
informationer. Zabel takkede også Kjeld Svendsen, ingeniør
SØren Christensen og det øvrige energiudvalg t og blandt de
sidstnævnte specielt Pelle Nigard for hurtigt og godt arbej-
de i udvalget og for bestyrelsen.

Dirigenten gav herefter Jim Pedersen ordet for en afslutten-
de bemærkning.

ilin Pedersen takkede for afstemni ngsresultatet og for afte-
nens forløb i det hele taget.

Generalforsamlingen hævet.

København, den 28.05.L990

Referent:

a


