
Referat af ekstraordinær generalforsamling i  
A/B Absalonsgade 24, d. 20. maj 2009 
Tilstede: Lise, Bak Lundahl, Karl Kramer, Jan Holbæk, Jan Henningsen, Mette 
Lindberg, Sune Juul-Sørensen, Jens Larsen, Poul Thrane (ekstern) 

Fuldmagt fra Dorte Würtz, som stemmer for forslag 2 og 3. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens forslag til budget 2009 

3. Bestyrelsens forslag til individuel forbrugsafregning 

4. Evt. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Jan Holbæk 
Referent: Sune Juul-Sørensen 

Generalforsamlingen vedtager at gå direkte til gennemgang af punkt 3., fordi Poul 
Thrane er tilstede for at gennemgå det regneark til udregning af individuelt 
varmeregnskab, som han har udviklet. 

3. Bestyrelsens forslag til individuel forbrugsafregning. 

På den ordinære generalforsamlingen blev det spurgt om det er lovpligtigt at have 
vand og varmeregnskab. Bestyrelsen oplyser, at det er lovpligtigt at have 
forbrugsafregning for varme, men ikke vand. 

Poul Thrane gennemgår regneark for forbrugsafregning af vand og varme. 
Regnearket er justeret for ”udsatte beliggenheder”, som f.eks. taglejligheder. 

Generalforsamlingen vedtager enstemmigt følgende fordeling af forbrug, der danner 
grundlag for forbrugsafregningen: 

• 40% Opvarmning af lejlighederne 

• 20% Opvarmning forbrugsvand 

• 40% Generelt varmetab i ejendommen (Umålt varmeforbrug) 

Bestyrelsens forslag om aflæsningsprocedure er enstemmigt vedtaget: 

• Testmåling i juli og august. 

• Første aflæsning senest 5. januar 2010. Denne måling udgør fundamentet for 
alle fremtidige målinger. Den foretages af to bestyrelsesmedlemmer i 
forening, gerne sammen med den enkelte andelshaver. Hver andelshaver får 
tilsendt deres tal på e-mail, så man har mulighed for selv at tjekke måleren og 
godkende aflæsningen. 



• Efterfølgende foretages aflæsningen selvstændigt af den enkelte andelshaver 
som indberetter den til kassereren senest den 5. januar hvert år. 

• Den første individuelle forbrugsafregning foretages primo 2011 vedrørende 
varmeåret 2010. Regnskabet skal foreligge inden udgangen af april måned – 
dog senest en måned efter modtagelse af årsregning fra Københavns Energi. 

• Den til enhver tid siddende kasserer udarbejder forbrugsregnskabet og 
bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet er korrekt. 

• Hvis der i forbindelse med salg af andel ønskes at bestyrelsen foretager en 
afregning, ud over den årlig afregning, kan man, mod betaling, få opgjort reelt 
forbrug og afregning i forhold til aconto-indbetalinger. 

2. Bestyrelsen forslag til budget 2009 

Bestyrelsens forslag til budget 2009 gennemgås for generalforsamlingen. 

Forslag og budget vedtages enstemmigt, hvilket betyder en huslejestigning på 225 
kr. pr. 1. juli 2009, for lejlighederne fra 2. sal til 4. sal. Huslejestigningen følger 
vedtægternes fordelingstal. 

4. evt. 

Intet at bemærke. 

 


