
Referat af ordinær generalforsamling 
A/B Absalonsgade 24, d. 26. maj 2011 
 

Tilstede: Sophie Brunner, Jan Holbæk, Maiken Bork Clausen, Lise Bak Lundahl, 
Dorte Würtz, Mette Lindberg, Mette Barkman, Mads Barkman, Jan Krog Henningsen.  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af årsregnskab 2010 og revisionsberetning til godkendelse 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2011 til godkendelse 

6. Bestyrelsen orienterer 

7. Indkomne forslag 

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

9. Valg til bestyrelse 

10. Eventuelt 

 

1.	   Valg	  af	  dirigent	  
Dirigent: Dorte Würtz, som bød velkommen og indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

2.	   Valg	  af	  referent	  
Referent: Jan Krog Henningsen 

3.	   Bestyrelsens	  beretning	  
Mette Lindberg, bestyrelsesformand, fremlagde bestyrelsens beretning. 

Tagsagen er endeligt overstået. Vi kan ikke komme til at betale mere, end hvad vi 
allerede har betalt. Tværtimod kan vi få lidt penge retur, hvis byggeregnskabet giver 
overskud ifht. budgettet. Der mangler en enkelt inddækning, som bliver ordnet. 

På generalforsamling 2010 blev det besluttet at sælge den nye semi-prof 
vaskemaskine, fordi den var for dårlig og for langsom, og i stedet købe en ny prof 
magen til den gamle. Da beslutningen skulle effektueres, brændte den gamle 
sammen, og vi måtte slå til på et tilbud om, at købe to nye prof-maskiner, selvom det 
ikke var med i budgettet. 

Kramer døde i 2010. Hans søster solgte lejligheden til Mette Barkman, som vi byder 
velkommen i foreningen. 

4.	   Forelæggelse	  af	  årsregnskab	  2009	  og	  revisionsberetning	  til	  godkendelse	  
Jan Holbæk fremlagde regnskabet. 



Bestyrelsen har undret sig over, at foreningens værdi, som fordeles på 
andelshaverne skulle være forringet med ca. 500.000 kr. siden sidste regnskabsår. 
Baggrunden skal ifølge revisor findes i tre forhold: 

Kursregulering prioritetsgæld: ca. -120.000 kr. 
Driftsunderskud:   ca.   -85.000 kr. 
Etablering af kvistaltaner:  ca. -338.000 kr. 

Etablering af kvistaltaner er den største faktor. Det viser sig, at fordi vi anvender den 
offentlige vurdering som udgangspunkt i vores regnskab, må vi ikke lade 
investeringen i altaner balancere med udgiften til altanerne – på trods af at vi reelt 
har vekslet kontanter til en forbedring af ejendommen i form af altaner med mindst 50 
år levetid. Med andre ord kunne vi regnskabsmæssigt lige så godt have smidt 
pengene ud af vinduet. 

Der var efterfølgende en diskussion om, hvorvidt vi skal bede om at få øget 
værdiansættelsen af vores ejendom iht. den offentlige vurdering, hvilket 
generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at undersøge muligheden for. Hvis den 
offentlige vurdering af vores ejendom opskrives svarende til altaninvesteringerne 
som følge af bestyrelsens henvendelse, vil det betyde en øget andelsværdi samt 
minimalt øget ejendomsskat (i omegnen af 1.000/år for hele foreningen). 

I note 9 på side 12 optræder kvistaltanerne. Teksten i første linie bør kun være 
"altaner" da tagterrasser har sin egen linie nedenunder (og retteligt bør hedde 
"kvistaltaner"). 

Forskellen i omsætningsaktiver mellem 2009 og 2010 skyldes kvistaltanerne. 

Under dette punkt blev det kommende inviduelle regnskab omtalt. Varmepumpen har 
været i stykker i en stor del af 2010 og har sendt alt for varmt vand ud i systemet. 
Dette har været dyrt for foreningen, med den konsekvens at det bliver dyrt for 
andelshaverne at efterbetale. Bestyrelsen foreslår derfor at generalforsamlingen 
beslutter om vi skal skære ca. 1.000 af alle varmeregninger, da alle får et smæk og 
det dybest set er den samme fælles kasse der betaler. Generalforsamlingen 
besluttede, at vand- og varmeregnskabet fordeles efter forbrug uden en generel 
reducering. Der omdeles girokort og pengene skal indbetales på én gang (under 
hensyn til kasserens overblik) dog senest inden udgangen af 2011. 

Foreningen skylder andelshaverne for vand, imens det for varme er omvendt. 
Bestyrelsen foreslår derfor, at vi justerer a conto indbetalingerne på vand og varme, 
så vi flytter lidt penge fra vand til varme, men med samme totale månedlige 
opkrævning. Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at flytte en del af a 
conto indbetalinger fra vand til varme. 

Regnskab 2010 blev godkendt. 

5.	   Forelæggelse	  af	  drifts-‐	  og	  likviditetsbudget	  2010	  til	  godkendelse	  
Driftsbudgettet er negativt med 11.931 kr. Det er så marginalt, at vi betragter det som 
værende i balance. 

En omlægning af realkreditlånene blev diskuteret ifm. at skabe overskud på 
likviditetsbudgettet, men generalforsamlingen besluttede at udsætte en evt. 
omlægning, til rentespændet mellem vores nuværende lån og markedsrenten er 
mindst 1,5%, hvilket ifølge Jan Holbæk er grænsen for, hvornår det kan betale sig at 
omlægge realkreditlån. 

Drifts- og likviditetsbudgettet 2011 blev godkendt. 



6.	   Bestyrelsen	  orienterer	  
Den siddende bestyrelse genopstiller ikke. Jan Holbæk tager sig en velfortjent pause 
efter otte års bestyrelsesarbejde. Sune Juul-Sørensen har solgt sin lejlighed pr. 1. 
juni. Jan Krog Henningsen har netop sat sin lejlighed til salg. Mette Lindberg regner 
med at flytte i indeværende år, men stiller dog gerne op til bestyrelsen  Dermed er 
der behov for en ny bestyrelse. Til gengæld er de store projekter, som tagsagen og 
etablering af kvistaltaner vel overståede. Der er etableret et internt system for 
individuelle vand og varmeregnskaber, og det specifikke regnskab for 2010 er 
næsten færdigt. 

Bestyrelsesarbejdet kan derfor anses som rimeligt tilgængeligt, og andelshaverne 
opfordres til at melde sig. 

7.	   Indkomne	  forslag	  
Forslag fra Sophie Brünner om, at hvis ikke ens ting er fjernet fra delehylden inden 
14 dage, så må de fjernes. Forslaget blev godkendt. 

Forslag fra Sophie Brünner om, at generalforsamlingen tillader brug af gasgrill og el-
grill på altanerne, da det er forbundet med for megen besvær, for 2. sal og opefter i 
huset, at grille nede i gården. Generalforsamlingen besluttede at det indtil videre skal 
være tilladt, at anvende gasgrill og el-grill på altanerne. Hvis nogen gør indsigelser 
må emnet tages op igen. 

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

9.	   Valg	  til	  bestyrelse	  
Maiken Bork Clausen er valgt til formand for AB Absalonsgade 24. Mette Barkman, 
Mette Lindberg og Mads Barkman blev valgt til bestyrelsen, som konstituerer sig 
således: 

Næstformand: Mette Barkman 
Kasserer: Mette Lindberg 
Medlem: Mads Barkman 

10.	  Eventuelt	  
Sophie Brünner bad om, at vi bliver bedre til at rydde op efter at have brugt gården. 
Der ligger alt for ofte ballonrester, mm. 

Sophie Brünner informerede om,at der er planlagt Tour de lejlighed d. 20. August, 
hvor hele huset fester. Arrangementet indledes om eftermiddagen, med at alle 
besøger lejlighederne på skift og får lidt snacks og drikkevarer hvert sted. Vi slutter af 
med at spise aftensmad sammen og feste. Nærmere info følger... 

Jan Krog Henningsen overdrager ansvaret for webhosting, domæne, lokalnetværk 
og driftsaftaler til Mads Barkman. 

Jan og Yvonne beder om, at alle er opmærksomme på, at de ønsker at blive boende 
på Vesterbro og vil være glade og taknemmelige for forslag til andelsboliger fra 
andre andelshaveres personlige netværk. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 


