
R E F E R A T | generalforsamling 2005, A/B Absalonsgade 24
27-04-2005

Til stede Jesper Ole Jensen, Glenn Muhlack, Dorte Würtz, Mette Lindberg, Mads
Barkman Petersen, Jan Krog Henningsen, Jan Holvæk Nielsen (med
fuldmagt fra Jacob)

Referent Jan Krog Henningsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
5. Indkomne forslag

a. Jan og Yvonne stiller forslag om viceværtaftale inkl. trappevask.
b. Jesper stiller forslag om at etablere et udvalg, der skal afklare

muligheder og priser for etablering af altaner.
c. Bestyrelsen stiller forslag om at generalforsamlingen bemyndiger

bestyrelsen til at indgå en administrationsaftale med et nyt
administrationsselskab og revisionsselskab.

6. Valg til bestyrelse
Jesper trækker sig som formand. Glenn og Jan Krog Henningsen  er på valg.

7. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent
Dirigent: Mads Barkman Petersen
Referent: Jan Krog Henningsen

Ad 2 Bestyrelsens beretning
Jesper fremlagde årsberetning: Året er gået med netværk og tagsag.
Byggeskadefonden har haft et arkitektfirma ude at besigtige vores ejendom
og fondens rapport er lige på trapperne. Den danner et fornuftigt grundlag for
vores 5-årsgennemgang med Gregersen. Vi har midlertidigt stoppet tagsagen
mod Gregersen, imens vi afventer Byggeskadefondens rapport. Der er
mulighed for at Byggeskadefonden vil føre en eventuel retssag mod
Gregersen.

Der har også været brugt en del tid på at undersøge muligheden for at skifte
vurderingsprincip fra den offentlige vurdering til valuarvurdering/kontant
handelsværdi (som typisk ligger noget højere). Prisen er 12.500 første gang
og derefter 10.000 de følgende år. Valuaren vurderede vores kontante
handelsværdi til 8,5 mio. kr.

I marts måned kom der så nye offentlige vurderinger, der - helt usædvanligt -
var steget med ca. 45%. Således ligger den offentlige vurdering nu på 8,1
mio. kr. At få denne vurdering er som bekendt gratis. Bestyrelsen valgte på
den baggrund ikke at sende forslaget om at ændre vurderingsprincip til
afstemning.

Mia og Jacob flytter pr. 1/7 2005. Alle resterende andelshavere kan hver pege
på én mulig ny andelshaver/køber til den tilgængelige andel. Flere husstande
kan ikke pege på den samme køber. Der indkaldes til et husmøde, hvor der
trækkes lod blandt navnene.

Malin ønsker at bytte sin lejlighed. Vi ved endnu ikke med hvem.



Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse
Jan og Mads fremlagde deres revision af årsregnskab 2004 og årsregnskabet
blev gennemgået.

Årsregnskab 2004 blev godkendt.

Jan og Mads undersøger hos Vest Administrationen, hvad der ligger bag
årsregnskabets punkt 2 under note 1 og punkt 9 under note 4 og runddeler en
skriftlig forklaring til andelshaverne.

Ad 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
Budgettet blev godkendt. Dog konstaterede vi at vi ifølge budgettet kører med
underskud. Vores overskud på driften er pt, ikke stort nok til at dække
afdragene på vores lån. Der er tre "knapper" vi kan dreje på i den forbindelse:
1. Øge indtægterne (ved at hæve boligafgiften)
2. Reducere driftsomkostningerne (svært da langt de fleste omkostninger er

faste)
3. Omlægge lån, så vi får en mindre afdragsbyrde.

Jan og Mads afklarer spørgsmål omkring likviditeten med Vest
Administrationen. Jan undersøger muligheden for omlægning af lån.

Ad 5 Indkomne forslag
a) Forslag om viceværtaftale
Forslaget blev vedtaget. Dog skal aftalen udvides med gulvvask i vaskeriet en
gang om ugen.

b) Forslag om at etablere et altan-udvalg
Forslaget blev vedtaget. Jesper, Mads og Dorte (4.tv.) former et udvalg, der
skal afklare muligheder og priser for etablering af altaner.

c) Forslag om at indgå en administrationsaftale med et nyt
administrations- og revisionsselskab
Forslaget blev forkastet, da aftalen vil blive for dyr. Jan Holbæk Nielsen
foreslog at vi selv overtager administrationen, så kassereren samler alle bilag
ind. Muligvis har ABF elller Den Danske Bank et system man kan anvende.

Jan Holbæk Nielsen stillede selv op til posten som kasserer, men kun i et år,
indtil systemet med bilagshåndtering er kørt ind. Desuden stiller Jan krav om
at alle andelshavere tilmelder deres huslejeindbetalinger til BS.

Det blev vedtaget at opsige aftalen med Vest Administrationen pr. 31/12
2005, samt at indgå aftale med AP Revision om at føre revision og opstille
årsregnskab på grundlag af kassererens bilag.

Ad 6 Valg til bestyrelse
Jan Krog Henningsen accepterede at stille op til formandsposten, på
betingelse af, at den nye bestyrelse fortsætter traditionen med at alle i
bestyrelsen trækker et nogenlunde lige stort læs.

Bestyrelsen blev udvidet til fire medlemmer. Mette blev nyt menigt medlem.

Formand: Jan Krog Henningsen
Næstformand: Glenn Muhlack
Kasserer: Jan Holbæk Nielsen



Menigt medlem: Mette Lindberg
1. suppleant: Dorte Würtz (4.tv.)
2. suppleant: Mads Barkman Petersen

Ad 7 Eventuelt
Anne Specht er valgt som Absalonsgade 24's repræsentant i gårdlauget.

Valg til gårdlaugets bestyrelse skal på som et fast punkt på dagsordenen på
fremtidige generalforsamlinger.

Jan Holbæk Nielsen spørger hvordan generalforsamlingen stiller sig til
sammenlægning af lejligheder. Efter en kort diskussion blev vi enige om først
at undersøge kommunens holdning til spørgsmålet. Jan Holbæk Nielsen
undersøger dette.

Mette spørger til proceduren for salg i forbindelse med hendes aktuelle
lejlighedsbytte med Lise og Arkalo. Svar: Da den forrige bestyrelse allerede
har besigtiget begge lejligheder i forbindelse med fraflytningen, mangler
bestyrelsen kun at udfylde en slutseddel for hver lejlighed og aftale en dato
for underskrift med begge sælgende parter.

Mette har konstateret en revne i overgangen mellem mur og loft inde i sin
stue. Dette skal besigtiges i forbindelse med 5-årsgennemgangen. Mette må
ikke udbedre skaden, da vi skal kunne dokumentere den.

Bestyrelsen informerede om, at hvis man har stoppede afløb, som ikke kan
afhjælpes ved fx at afmontere og rense vandlåsen, så kan man henvende sig
til bestyrelsen og få renset afløbet af en VVS-mand.

Mads og Dorte beder om, at vi alle bliver bedre til at rydde op efter os selv og
vores børn, når vi har benyttet gården. Det gælder service, madrester og
andet affald, men også børnecykler, go-carts og traktorer, som fylder meget
på friarealet.

___________________________
Jan Krog Henningsen, referent


