
Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 22. marts 2007 
 
Tilstede:  Rami, Jan (1.), Mette, Lise, Sune, Anne & Jan, Dorte 
Fuldmagt fra: Mina 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Forslag om etablering af altaner 

a. godkende projektets samlede økonomi 
(inkl. financiering) 

b. beslutte maling (farve) eller galvanisering 
3. Plan for kælderen 

a. omrokering ifm. bytte og sammenlægning 
b. indretning af fællesrum 
c. oprydning 

4.   Evt. 
 
Ad 1:  Referent: Mette 

Dirigent: Jan (1.) 
 
Dirigenten konstaterede generelforsamlingen lovligt indkaldt. 
 
Ad 2: Forslag fra bestyrelsen om etablering af altaner 
 
Jan (1.) fremlagde bestyrelsen forslag. Anne indvendte, at hvis financiering er 
lagt an på at hele driftoverskuddet er bundet op på altaner i 20 år, så er der intet 
til uforudsete udgifter i de 20 år, hvilket vil betyde huslejeforhøjelse i tilfælde af 
uforudsete udgifter. 
 
Jan (stuen) forslog at undlade at starte med en kontantbetaling på 80.000, men 
beholde dem som buffer til uforudsete udgifter og alm. vedligehold  
 
Financieringsmodellen blev ændret, så vi 100% lånefinancierer de 900.000 med 
en løbetid på 20 år (se bilag 1). Dermed bevarer vi en økonomisk "polstring" på 
de opsparede 80.000 kr. og kan vælge et par år eller tre med afdragsfrihed, hvis 
vi får behov for det. Financieringsmodellen blev desuden korrigeret med det 
faktiske driftsmæssige overskud, som det fremgår af bilag 2. 
 
Hvis entreprisesummen overstiger 1 mio kr. når bestyrelsen får de endelige tilbud 
hjem på kvistaltanerne, skal forslaget op på ekstraordinær generalforsamling før 
bestyrelsen forpligtiger foreningen overfor entreprenørerne. 
 
Der var flertal for galvanisering af altanerne fremfor maling. 
 



Bestyrelsens forslag om etablering af altaner som fremlagt i det oprindelige 
forslag og med den reviderede financiering som beskrevet i dette referat blev 
vedtaget med 7 stemmer for og ingen imod. 1 undlod at stemme.  
 
Ad 3: Plan for kælderen 
Mina har skrevet et åbent brev til bestyrelsen, som Jan (1.) læste op sammen 
med bestyrelsens svar. Generalforsamling er hermed orienteret. Begge breve er 
vedlagt som hhv. bilag 2 og bilag 3. 
 
Omrokering af kælderrum klares ved at Sune flytter sine ting hen i rummet 
overfor fyrrum hvorefter Sunes nuværende rum blir sammenlagt med det 
tilstødende foreningsrum overfor vaskeriet. Dette sker i forbindelse med den 
årlige havedag, der blev fastlagt til søndag den 20. maj kl 10.00. Rami og Sune 
er indretningsansvarlige for det nye udvidede foreningsrum. 
 
Sune undersøger hvor meget trådnet, der skal til for at gøre de små kælder-
vinduer ud til gaden mere tætte end i dag, hvor vejsalt og sand fyger ind. Jan 
(stuen) køber det rigtige materiale hjem i de rigtige mængder. Arbjedet med at 
sætte det nye tættere net i, sker på havedagen den 20. maj. 
 
Hvis det kan passe tidsmæssigt, kan minna/malin evt. omrokeres samme dag, 
hvor Jan (stuen) vil sørge for at have sin varevogn tømt, så vi kan tømme 
fællesarealerne for opmagasinerede ting. 
 
Lise formulerer en udvidelse af husordenen, hvor det fremgår at ting som man 
kan være nødt til at opmagasinere i fællesarealer, skal placeres i forrummet i 
kælderen (mellem vaskeri og fyrrum) – og kun i en begrænset periode med 
tydelig mærkning af, hvis ting det er og hvornår de bliver fjernet igen. 
 
Dorte påpegede at der til tider stod for mange ting på den smalle bagtrappe, 
hvilket er farligt i tilfælde at fx brand, hvor man måske skal skynde sig ned fra de 
øverste etager. Der var enighed om, at for- og bagtrappen principielt skal holdes 
helt fri. Der skal som minimum være passabelt, i tilfælde af brand og anden 
panik. 
 
 Ad 4: Evt. 
Brug af de kommende altaner 
Når altanerne er etableret skal der tages stilling til diverse, fx: rygeplitik, 
grillpolitik, opbevaringspolitik... 
 
Åbent brev fra Mina på 3.tv. til bestyrelsen 
Mina har skrevet et åbent brev til bestyrelsen, som på grund af den åbne form 
blev læst op på mødet sammen med bestyrelsens svar. Generalforsamlingen 
bakkede op om bestyrelsens svar. 
 
Begge breve er vedlagt dette referat. 



 
Gårdlaug 
Der er meget snart valg til bestyrelsen i gårdlauget. Linda (fra nr. 26) menes at 
melde sig, men Anne plæderede for at "nogen" fra vores hus også melder sig. 
Helst to personer, så lauget kan mønstre de tre personer til bestyrelsen, som er 
påkrævet for at kommunen ikke overtager administrationen. 
 
Vaskeriet 
Bestyrelsen jar indkøbt og fået installeret ny tørretumbler. Vaskemaskinen 
fungerer igen ordentligt efter en større rensning. En fagmand har vurderet at 
maskinen kan fungere yderligere 1 til 2 år, før den skal udskiftes. Viceværten blir 
inddraget i vedligehold fra nu af. 
 
Antenneforhold 
Vores eget antennenetværk (med antenner på taget af huset) viser sig allerede 
at kunne modtage digitalt, så man kan vælge at købe en DVB-T modtager (uden 
stueantenne) til ca. 500,- i fx ElGiganten og derefter modtage DR1, DR2 og TV2 
digitalt (altså uden skygger, sne og anden støj). 
For at kunne modtage de svenske kanaler skal anlægget bygges om, men af 
tekniske grunde giver det ikke mening at gøre før efter oktober, hvor svenskerne 
endeligt vælger de frkvenser de vil sende DVB-T signaler ud på.  


