
Referat af ordinær generalforsamling 2010 
A/B Absalonsgade 24, d. 6. maj 2010 
Tilstede: Lise Bak Lundahl, Jan Holbæk, Anne Specht, Jan Krog Henningsen, Mette 
Lindberg, Maiken, Sophie Brunner, Dorte Würtz 

Fuldmagt fra Sune Juul-Sørensen, som stemmer for bestyrelsens forslag 7a, 7b og 
7c. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af årsregnskab 2009 og revisionsberetning til godkendelse 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2010 til godkendelse 

6. Bestyrelsen orienterer 

7. Forslag fra bestyrelsen om at vedtægterne revideres 

a. så fristen for afholdelse af generalforsamling forlænges 

b. så vedtægterne svarer til ABFs opdaterede standardvedtægter. (læs 
mere på www.abf-rep.dk eller på vedlagte ABF-information) 

c. så vedtægterne pålægger generalforsamlingen, at fastsætte det årlige 
bestyrelseshonorar. 

8. Forslag fra Anne Specht om, at generalforsamlingen udpeger en 
vaskeriansvarlig, som står for vedligeholdelse af vores fællesvaskeri. 

9. Indkomne forslag 

10. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
(forudsætter tilslutning til forslaget i punkt 7c) 

11. Valg til bestyrelse 

12. Eventuelt 

 

1.	   Valg	  af	  dirigent	  
Dirigent: Dorte Würtz, som bød velkommen og indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig til at foretage 
vedtægtsændringer i kraft af antal fremmødte stemmeberettigede andelshavere. 

(70% fremmødte og yderligere 10% pr. fuldmagt til forslag om vedtægtsændringer) 

2.	   Valg	  af	  referent	  
Referent: Mette Lindberg 

3.	   Bestyrelsens	  beretning	  
Mette Lindberg, bestyrelsesformand, fremlagde bestyrelsens beretning, som affødte 
en række spørgsmål: 



Hvordan fungerer så vand/varme aflæsning fra nu af? 

Vi har fået lavet et regneark der kan indeholde vores tal og udregninger, som vi 
benytter fra nu. Der aflæses hvert år i januar. 

Kommer udbedring af tag til at influerere på huslejen? 

Nej, der er sat penge af for 2 år siden, som har ventet på at blive brugt på netop 
dette. 

Skal 4. th. og 4.tv. fjerne alt fra deres altaner, ifm. med opstilling af stillads i uge 19, 
til tag-altanudvidelsen? 

Mette sørger for at spørge stillads-firma. 

Det blev efterfølgende diskuteret, om vi skal flytte postkasserne op til afsats i 
stueetagen. Baggrunden var at det er relativt nemt for forbipasserende, at se, hvis en 
postkasse er overfyldt, så brevene stikker ud. Omvendt blev der argumenteret for, at 
dette er tilfældet i stort set alle opgange på Vesterbro. 

Det blev også diskuteret om postkasserne skal skiftes ud til nogle med større 
rummål. Problemet er her, at selve postkasserne så vil fylde meget. Mette 
undersøger om der findes brugbare alternativer. 

Mette fortalte desuden at tagsagen nu nærmer sig sin afslutning i og med at de 
juridiske forhold er afklarede og BvB nu går i gang med at udbedre taget. Mette 
fortalte også at håndværkerne nu begynder at etablere tagterrasserne. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

4.	   Forelæggelse	  af	  årsregnskab	  2009	  og	  revisionsberetning	  til	  godkendelse	  
Årsregnskab og revision er godkendt. 

5.	   Forelæggelse	  af	  drifts-‐	  og	  likviditetsbudget	  2010	  til	  godkendelse	  
Godkendt, med tilføjelsen at bestyrelsens samlede honorar sættes op til 14.000 kr. 
og at udgifterne til ny vaskemaskine og havemøbler bliver tilsvarende modregnet i 
vedligeholdelsesbudgettet. 

6.	   Bestyrelsen	  orienterer	  
Sagen om salg af 3.tv. blev kort ridset op af Jan Krog Henningsen. 

7.a	   Forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  at	  vedtægterne	  revideres	  så	  fristen	  for	  
afholdelse	  af	  generalforsamling	  forlænges	  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ordlyden i §24.2 ændres fra: 

"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb..." 

til 

"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb..." 

Baggrunden for ændringen skyldes, at forbrugsafregninger på el og vand kommer så 
sent til foreningen, at revisor ikke kan når at udarbejde regnskabet rettidigt ifht. 
vedtægternes krav om frist ved indkaldelse til ordinær generalforsamling. 



7.b	  Forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  at	  vedtægterne	  revideres	  så	  vedtægterne	  
svarer	  til	  ABFs	  opdaterede	  standardvedtægter	  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget – dog med undtagelse af at vi ikke indfører 
principperne i ABFs ændringsforslag til §13.4. Vi fastholder altså princippet i, at den 
pris andelen er udbudt til internt i 14 dage, uden interesserede købere, også er den 
pris lejligheden mindst skal sælges til eksternt. Ved prisnedslag efter internt udbud, 
skal eksisterende andelshavere fortsat spørges igen ved nyt opslag, men genopslag 
pga. prisnedsættelse skal fremover kun have en frist på 3 hverdage, for at 
imødekomme den ellers lange ventetid den sælgende andelshaver og en mulig 
ekstern køber skal igennem. 

Bestyrelsen skal finde en juridisk holdbar ny formulering på dette punkt til 
vedtægterne. Derudover skal bestyrelsen sørge for en afklaring af 
ventelistebegrebet, som det anvendes i ABFs ændringsforslag. 

Bestyrelsen indfører de samlede godkendte ændringsforslag i vedtægterne, og 
omdeler et nyt gældende sæt vedtægter til foreningens andelshavere.  

7.c	   Forslag	  fra	  bestyrelsen	  om	  at	  vedtægterne	  revideres	  så	  vedtægterne	  
pålægger	  generalforsamlingen,	  at	  fastsætte	  det	  årlige	  bestyrelseshonorar	  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

8.	   Forslag	  fra	  Anne	  Specht	  om,	  at	  generalforsamlingen	  udpeger	  en	  
vaskeriansvarlig,	  som	  står	  for	  vedligeholdelse	  af	  vores	  fællesvaskeri	  
Forslaget er vedtaget. Lise og Arkalo fra 2.th. er valgt. Opgaven indebærer at man er 
kontaktperson ved fejl & mangler og at man sørger for at afkalke vaskemaskinen en 
gang om måneden med Permadan, samt indkøbe Permadan når det mangler. 

Jan Krog Henningsen opretter email-adressen vaskeri@absalonsgade24.dk og lade 
den pege på Lise og Arkalos email. 

9.	   Indkomne	  forslag	  
Ingen indkomne forslag. 

10.	   Fastsættelse	  af	  det	  årlige	  bestyrelseshonorar	  
Generalforsamlingen fastsatte det årlige bestyrelseshonorar pr. bestyrelsesmedlem 
til 3.500 kr. Suppleanter modtager ikke honoraret. 

11.	  Valg	  til	  bestyrelse	  
Bestyrelsen genopstillede og blev enstemmigt valgt. Mette Lindberg er formand og 
bestyrelsen konstituerer sig som hidtil: 

Næstformand: Jan Krog Henningsen 

Kasserer: Jan Holbæk 

Medlem: Sune Juul-Sørensen 

Suppleant: Jens Larsen 



12.	  Eventuelt	  
Anne Specht foreslog, at vi udskifter den nye vaskemaskine med en ny magen til den 
gamle – altså en professionel model. Der var fuld opbakning til forslaget. Mette 
forsøger at sælge den maskine vi vil udskifte. 

Anne Specht foreslog at holde husmøde engang i september. Der var fuld opbakning 
til forslaget. Anne indkalder når tiden nærmer sig. 

Jan Krog Henningsen foreslog at vi snart afholder en "Tour de Lejlighed" fordi der er 
kommet relativt mange nye ansigter og fordi det er længe siden. Der var fuld 
opbakning til forslaget. Jan og Sophie arrangerer. 

Vi besluttede at afholde havedag d. 30. maj kl. 10-15. Jan Holbæk blev bemyndiget 
til at indkøbe FSC-mærkede havmøbler på egen hånd.  

Sophie og Mette mangler nøgler til porten. Købes hos Linda i nr. 26, st. 

Lise er i øvrigt ekstranøgle-ansvarlig. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takked efor god ro og 
orden. 


