
Referat af ordinær generalforsamling 
A/B Absalonsgade 24, d. 25. maj 2016 kl. 19.00 
 
Tilstede: 
Jan Holbæk, Anne Specht, Mark W. Lewis, Lisa Thejl Lewis, Maiken Borch Clausen, 
Enok Holsegård, Sofie Brünner, Arkalo H. Lundahl, Mette Barkman Petersen, Mads 
Barkman Petersen, Dea Kirstine Barkman Nielsson, Magnus Barkman Petersen. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2015 og revisionsberetning til godkendelse 
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2016 til godkendelse 
6. Bestyrelsen orienterer 

• Udluftning af radiatorer 
• Opbevaring af dyrefoder i kælderen 

7. Indkomne forslag 
• Tour de lejlighed, forslagsstiller bestyrelsen 
• Altan, rengøring og vedligeholdelsespolitik, forslagsstiller bestyrelsen 
• Airbnb politik, forslagsstiller bestyrelsen 
• Bestyrelse og dagligdriftpolitik, forslagsstiller bestyrelsen 
• Varme- og spildevandspumpeansvarlig, tryk/vandpåfyldning, kører 

cirkulationspumpen? Spildevandspumpe/rens/alarm  
• Lys/røgalarm/internetansvarlig, trappeautomaten, 9volt batterier, 

indkøb samt skift af LED pærer 
• Vaskekælderansvarlig, afkalkning, kontakt til Nortec 

 
8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
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: Sofie Brunner 

3. Bestyrelsens beretning 
Jan Krog Henningsen, bestyrelsesformand, fremlagde bestyrelsens beretning: 
Den nye bestyrelse mødes hver den sidste mandag i måneden.  
Princippet for afregning af a conto vand- og varme er blevet justeret, så man ikke 
længere bliver reguleret midtvejs i året. Årsagen er, at denne regulering gør 
udregningen af vand- og varmeforbruget unødigt kompliceret ved årsafslutningen. 



Det individuelle varmeregnskab er udregnet ved at fremskrive forrige års forbrug, da 
vi ved aflæsning af målerne konstaterede at 5 ud af 12 målere var døde. Som en del 
af vedligeholdelsesplanen burde de have været skiftet efter 10 år fra installationen, 
men det skete ikke. Nu har vi fået skiftet målerne til en pris af 16.260 kr. 
En af konsekvenserne ved udskiftningen var at hele varmesystemet skulle tømmes 
for vand, da man ved byfornyelsen ikke havde monteret en afbryder både før og efter 
måleren. Det har vi nu! 
På opgangen er vi gået over til LED-pærer, og vi har sørme fået en ny dørmåtte ved 
hoveddøren. 
I vaskekælderen fik vi ny tørretumbler. Desværre viste det sig at strømstikket (400v) 
ikke var monteret korrekt, så der faktisk opstod en lille brand inde i stikket, hvilket 
kunne være endt ret alvorligt. Vi fik Nortec til at betale en ny installation, men kun 
efter 4 hardcore rykkere fra Enok! 
I lejlighederne har vi nu ENDELIG fået friske filtre til radiatorerne. 
En strømafbrydelse gav problemer med at få både internet og varme tilbage i 
lejlighederne, men nu ved vi hvad der skal til for at få startet varmepumpen igen… og 
vi kan sørme også finde ud af at fylde vand på varmeanlægget når trykket er faldet 
for meget (skal ligge mellem 2,3 og 2,5 bar). 
Og så er vi blevet flere: Mads og Dea og Tjalfe har fået lille Ragna :-) 

4. Forelæggelse af årsregnskab 2015 og revisionsberetning til 
godkendelse 
Jan Holbæk fremlagde årsregnskabet. 
Årsregnskab 2015 samt revisionsberetning blev godkendt. 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2016 til godkendelse 
Jan Holbæk fremlagde drifts- og likviditetsbudgettet 2016, som blev godkendt. 

6. Bestyrelsen orienterer 
6a Udluftning af radiatorer 
3.tv. og 5.th. mangler endnu at lufte radiatorer ud. Det er vigtigt at alle gør dette, for 
at vi kan få effektiv varme på til vinter. 
6b Opbevaring af dyrefoder i kælderen 
Generalforsamlingen besluttede at dyrefoder kun må opbevares i kælderen i helt 
aflukkede beholdere. 

7. Indkomne forslag 
7a Afholdelse af Tour de Lejlighed 
Bestyrelsen spørger om indstillingen til at afholde en Tour de Lejlighed i snarlig 
fremtid. Dette blev enstemmigt vedtaget. (Datoen er efter generalforsamlingen 
fastsat til d. 15. oktober 2016. Nærmere info følger på opslagstavlen i opgangen.) 
7b Forslag om altan hovedrengøring samt vedligeholdelsesplan 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foranstalte en snarlig 
hovedrengøring/istandsættelse af altangulvene i foreningen, samt at indgå en aftale 
om årlig forårsrengøring af altangulvene til en maksimum pris på 1.000 DKK + moms 
pr. altan. Desuden skal hovedeftersynet foretages hvert 3.-5. år fra nu af. Ved den 



snarlige istandsættelse skal alle køkkenafløb ved samme anledning spules på 
foreningens regning. 
7c Forslag om etablering af en AirBnB-politik for foreningen 
Det blev vedtaget af alle andelshavere der lejer deres lejlighed ud via tjenester som 
AirBnB skal oplyse om udlejninger inkl. minimum navn of nationalitet på dem der bor 
der samt dato for anmost og afrejse. 
7d Forslag om etablering af tre nye faste driftsposter uden for bestyrelsen til 
 valg på den årlige generalforsamling 
I samme ånd som Lise & Arkalo har taget sig af vaskeriets vedligehold, foreslår 
bestyrelsen at der årligt vælges en ansvarlig for: 
1. Lyskilder, røgalarmer og internet (indebærer udskift ing af sprungne pærer og 
 døde batterier, og kontakt til Fiberby ved driftsfejl) 
2. Vaskekælder-ansvarlig ifht. Nortec, så maskiner der går i stykker bliver repareret 
 hurtigst muligt. 
3. Varme, spildevandspumpe, og påfyldning af varmt vand på anlægget. 
 
Forslaget blev godkendt, og følgende andelshavere blev valgt: 
1. Mads Barkman Petersen, 2.tv. 
2. Maiken Borch Clausen, 3.th. og Arkalo H. Lundahl, 2.th. 
3. Mark W. Lewis, 1. sal 

8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
Generalforsamlingen fastsatte det årlige bestyrelseshonorar pr. bestyrelsesmedlem 
til den gældende maksimum-sats, dog højest 4.000 kr. Beløbet udbetales bagud. 

9. Valg til bestyrelse 
På valg er Dorte Würtz, 4.tv. og Enok Holsegård. Dorte Würtz genopstillede ikke da 
Magnus Barkman Petersen ønskede at stille op. Magnus Barkman Petersen blev 
sammen med Enok Holsegård og Jan Holbæk Nielsen enstemmigt valgt. Dorte 
Würtz udtræder af bestyrelsen, som derfor nu er sammensat således: 
Formand: Jan Krog Henningsen 
Næstformand: Ikke konstitueret 
Kasserer: Magnus Barkman Petersen 
Medlem: Ikke konstitueret 

10. Eventuelt 
Sofie Brünner nævner periodiske  lugtgener på bagtrappen. 2.tv. mener det kan 
skyldes beskidt kattegrus og vil fremover undgå at placere det på bagtrappen. 
Generalforsamlingen minder bestyrelsen om en beslutningen fra 2015 om at 
igangsætte istandsættelse af vinduerne på gårdsiden. Forventet omkostning: 
150.000 kr. Bestyrelsen undersøger og igangsætter passende tiltag hurtigst muligt. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden. 


