
Referat af ordinær generalforsamling 
A/B Absalonsgade 24, d. 25. maj 2018 
 
Tilstede: Jan Holbæk (stuen), Mark Lewis (1. sal), Mette Barkman Petersen, Mads 
Barkman Petersen (2.tv.), Arkalo og Lise Bak Lundahl (2.th.), Enok (3.tv.), Dorte 
Würtz (4.tv.), Jan Krog Henningsen, (4.th.), Mette Barkman Petersen (5.tv.), Magnus 
Barkman Petersen (5.th.) 
Fraværende: Maiken Bork Clausen (3.th.), Sophie Brünner (3.tv.),  
Fuldmagt: Mark Lewis (1. sal), Maiken Bork Clausen (3.th.) 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2017 og revisionsberetning til godkendelse 
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2018 til godkendelse 
6. Bestyrelsen orienterer 

• Altangennemgang 
• Status på dagligdrift-politik 

7. Behandling af forslag 
a. Bestyrelsen foreslår indeksregulering af huslejen 
b. Bestyrelsen foreslår istandsættelse af hovedtrappe 
c. Indkomne forslag 

8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
9. Valg til bestyrelse 

a. Magnus ønsker at udtræde. Øvrige bestyrelse er indstillet på at 
fortsætte. 

10. Eventuelt 
 

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

2. Valg af referent 
Referent: Jan Krog Henningsen. 

3. Bestyrelsens beretning 
Jan Krog Henningsen, bestyrelsesformand, fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
Vi har i årets løb fået ordnet en del praktiske ting i og på vores hus: 
I kælderen fik vi opsat nye energimålere. De gamle døde simpelthen så alle blev 
skiftet for kontinuitetens skyld. 
I kælderen fik vi også langt om længe installeret ordentligt og effektivt lys. Ved tryk 
på knappen brænder LED-lyset energi-rigtigt i 30 minutter. Det var en bedre løsning 



end bevægelsesaktiveret lys, som nemt kan gå ud imens man står med hovedet i 
nogle flyttekasser i den fjerneste ende af rummet. 
Og efter mange forgæves forsøg, lykkedes det endelig vores vaskemaskine-
serviceselskab at fixe sæbeskuffen i venstre maskine, så den nu lukker ordentligt. 
På gårdsiden af bygningen oplevede Dorte på 4.tv, at der drev vand ned af hendes 
vinduer ved større regnskyl. Problemet viste sig at være en tilstoppet tagrende. I 
stedet for at bruge mange penge på en lift og en mand der skulle rense tagrenderne, 
indkøbte bestyrelsen en tagrende-renser og Magnus kunne nå tagrenden på Dortes 
side fra sin altan. 
Enok fandt i årets løb ud af hvordan man kan få nye nøgler til postkasserne. Opslag 
er kommet op på Facebook. 
Firmaet God Service fjerner ukrudt foran vores hus for 375 kr. pr. gang. Hvis nogle 
synes det er tid, så praj en fra bestyrelsen eller send os en mail. 

4. Forelæggelse af årsregnskab 2017 og revisionsberetning til godkendelse 
Jan Holbæk fremlagde regnskabet. 
De øgede udgifter ril vedligeholdelse dækker primært over etablering af lys i 
kælderen og renovering af altangulve. 
Vi betaler mere af end vi har likvider til, men regnskabets resultat er sundt fordi vi har 
overskud på driften. 
Renten er stadig lav, men en omlægning af realkreditlån kan faktisk bedst betale sig 
hvis renten stiger da det vil reducere restgælden betragteligt pga. en kursgevinst. 
Årsregnskab 2017 enstemmigt vedtaget or dermed godkendt 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2018 til godkendelse 
Budget 2018 enstemmigt vedtaget, dog uden den anførte huslejestigning, da dette 
punkt endnu ikke er godkendt 
Drifts- og likviditetsbudgettet 2017 blev godkendt. 

6. Bestyrelsen orienterer 
6.a.: Altangennemgang 
Altangulvene skal nu have den almindelige oliering. Alle andelshavere skal derfor 
være hjemme på mandag d. 28/5 og tirsdag d. 29/5 – begge dage i tidsrummet 
mellem 7.30 og 9.00. Alternativt skal man aflevere sin nøgle til Magnus eller Mette på 
5. sal. 

6.b.: Status på dagligdrift-politik 
Bestyrelsen orienterede om at de ansvarsområder som navngivne andelshavere har 
sagt ja til, såsom at skifte pærer på fællesarealer og påfyldning af vand på 
varmeanlægget, skal håndhæves væsentligt bedre. Generalforsamlingen anerkendte 
dette. 
I den forbindelse blev det besluttet at få elektrikeren til at skifte fra sparepære-
fatninger til alm. fatninger. 

7. Indkomne forslag 
7.a.: Bestyrelsen foreslår huslejeregulering 



Bestyrelsen stiller forslag om, at boligafgiften reguleres med: 
300 kr. for stuen og 1. sal 
150 kr. for 2. til 4. sal 
127 kr. for 5. sal 
Baggrunden er at vi har et likviditetsunderskud på 45.000 kr. om året, som vi ønsker 
at reducere på trods af at underskuddet er indregnet i det lån vi hjemtog fra banken. 
Da reguleringen følger den almindelige pristalsudvikling, er det samtidig en sikring af 
at huslejen ikke reelt falder ifht. prisindekset (lønninger, fødevarer). 
9 stemmer for (2 pr. fuldmagt) 
1 blank stemme. 
Forslaget er vedtaget. 

7.b.: Bestyrelsen foreslår istandsættelse af hovedtrappe 
Bestyrelsen stiller forslag om renovering af hovedtrappen. Der er indhentet to tilbud. 
Det billigste tilbud, fra firmaet God Service, lyder på 93.000 kr. + moms = 116.250 kr. 
alt inklusive. Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til 
at bruge op til 130.000 kr. på opgaven. Arbejdet vil kunne igangsættes til efteråret. 
7 stemmer for (2 pr. fuldmagt) 
2 blanke stemmer 
1 stemme imod 
Forslaget er vedtaget. 

7.c.: Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
Generalforsamlingen fastsatte det årlige bestyrelseshonorar pr. bestyrelsesmedlem 
til 3.750 kr. Suppleanter modtager ikke honoraret. 
Generalforsamlingen besluttede i øvrigt at bestyrelseshonoraret fremover automatisk 
ligger på det maksimalt skattefrie niveau for det pågældende år. Nærværende punkt 
kan dermed udgå af dagsorden ved fremtidige generalforsamlinger. 

9. Valg til bestyrelse 
Magnus ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse genopstiller. Mark 
Lewis er valgt som kasserer. Maiken Bork Clausen er suppleant. 
Bestyrelsen er konstitueret som følger: 
Formand:  Jan Krog Henningsen 
Næstformand:  Jan Holbæk 
Kasserer:  Mark Lewis 
Medlem:  Enok Holsegaard 
Suppleant:  Maiken Bork Clausen 

10. Eventuelt 
Havedag afholdes d. 3. juni kl. 13.00. Magnus laver opslag snarest. 
Mads henstiller til at bagtrappen holdes ryddet for affald, da det lugter og tiltrækker 
rotter. 



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

Dirigent 
Mads Barkman Petersen 

 Referent 
Jan Krog Henningsen 

 
 
Bestyrelsens påtegning 
 
Formand:      Jan Krog Henningsen 
 
Næstformand:      Jan Holbæk 
 
Kasserer:      Mark Lewis 
 
Medlem:      Enok Holsegaard 
 
 
 


