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Referat af ordinær generalforsamling 2016 

i A/B Enghave Park 

afholdt tirsdag den 27. oktober 2016 kl. 18.00 

på Vesterbro Ny Skole 
 

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning – herunder status projekterne kloak og grøn gård.  

3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. 

revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse  

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

evt. ændring af boligafgift.  

5. Bestyrelsens forslag og indkomne forslag – Vedlagt som bilag til 

nærværende referat 

6. Valg til bestyrelsen.   

7. Valg af administrator  

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt  

 

Formand Ingrid Johansen fra bestyrelen bød velkommen til de fremmødte. 

 

I alt 41 lejligheder (heraf 10 ved behørig fuldmagt) ud af 150 lejligheder i 

foreningen var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til ca. 27,3 %.  

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Rene Austen Andersen fra Administrationshuset A/S blev valgt som dirigent og 

referent. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden, bortset fra indkomne 

forslag til vedtægtsændringer, idet der ikke var over 2/3 af foreningens medlemmer 

til stede på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 24 stk. 2.  

 

Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse fortsatte 

generalforsamlingen. 

 

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en 

ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Formand Ingrid Johansen fra bestyrelsen aflagde på bestyrelsens vegne årets 

beretning, der efter kortere diskussion blev taget til efterretning. 
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Beretning vedlagt nærværende referat. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport 

René Austen Andersen kommenterede og gennemgik den med indkaldelsen 

fremsendte årsrapport for 2015/2016.  

 

Foreningen har afsluttet regnskabsåret med et resultat stort kr. 1.727.51300. 

 

Der er afdraget kr. 1.553.233,00 på prioritetsgælden. 

 

Efter nogle uddybende bemærkninger til årsrapporten blev denne sat til afstemning 

og enstemmigt godkendt med et årets resultat på kr. 1.727.513,00 inden afdrag på 

prioritetsgæld. 

 

Andelskronen blev enstemmigt fastsat til kr. 64.00. 

 

Ad 4. Fremlæggelse af budget 

René Austen Andersen gennemgik og kommenterede årets budget for 2016/2017. 

 

Efter en kort drøftelse af budgettet blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt 

godkendt med et budgetteret positivt årets resultat på kr. 591.140,00 efter afdrag 

på prioritetsgæld og med uændret boligafgift.  

 

Ad 5. Forslag 

 

a) Forslag fra bestyrelsen til ny husorden (vedlagt som bilag 1) 

 

Bestyrelsen motiverede kort for forslag til ny husorden og oplyste her, at der 

på p. 6 øverst havde indsneget en mindre fejl i det der rettelig skulle have 

stået ”…. /ombygningsarbejder mellem kl. 18 og 9 og der ……”. 

 

Efter en kortere diskussion blev forslaget taget til afstemning hvor 39 

andelshaver stemte for medens 2 andelshaver stemte imod. 

 

Forslaget var herefter vedtaget. 

 

b) Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring vedrørende elektronisk 

kommunikation (vedlagt som bilag 2). 

 

Dirigenten motiverede kort for forslaget og uddybede dette nærmere, hvor 

det efter en kortere diskussion blev taget til afstemning hvor, det blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

I det 2/3 af foreningens medlemmer ikke var repræsenteret på 

generalforsamlingen blev forslaget ikke vedtaget. Da mere end 2/3 af de 

repræsenterede medlemmer stemte for, kan forslaget genfremsættes på en 

kommende generalforsamling, hvor det kan vedtages endeligt med mindst 

2/3 flertal, uanset hvor mange medlemmer der nu er repræsenteret jf. 

foreningens vedtægter § 24 stk. 2. 
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c) Forslag fra Mark Thomas Gazel vedrørende genindførsel af intern venteliste 

(vedlagt som bilag 3). 

 

Mark Thomas Gazel motiverede kort for forslaget, der efter en kortere 

diskussion blev taget til afstemning hvor, 37 andelshavere stemte for og 4 

andelshavere stemte i mod. 

 

I det 2/3 af foreningens medlemmer ikke var repræsenteret på 

generalforsamlingen blev forslaget ikke vedtaget. Da mere end 2/3 af de 

repræsenterede medlemmer stemte for, kan forslaget genfremsættes på en 

kommende generalforsamling, hvor det kan vedtages endeligt med mindst 

2/3 flertal, uanset hvor mange medlemmer der nu er repræsenteret jf. 

foreningens vedtægter § 24 stk. 2. 

 

 

Ad 6. Valg af bestyrelse 

 

Ingrid Johansen blev genvalgt som formand med akklamation. 

 

Følgende var på valg: 

- Claus Pries Reinholt, genopstillede  

- Finn Thomasen, genopstillede 

 

 

Til bestyrelsen blev valgt: 
- Claus Pries Reinholt  
- Finn Thomasen 

 

Som suppleanter blev valgt: 

- Sven Fechner 

- Cathrine Bakke Ahlmann 

 

Hermed består den samlede bestyrelse af: 

- Ingrid Johansen (formand) (på valg i 2018) 

- Poul Erik Bengtson (næstformand) (på valg i 2017) 

- Finn Thomasen (på valg i 2018) 

- Claus Pries-Reinhold (på valg i 2018) 

- Patrick Hemmingsen (på valg i 2017) 

- Sven Fechner 1. Suppleant 

- Cathrine Bakke Ahlmann 2. suppleant 

 

Ad 7. Valg af administrator: 

Administrationshuset blev genvalgt som administrator. 

 

Ad 8. Valg af revisor: 

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.  

 

Ad 9. Eventuelt 

Ved ind- og udflytninger opfordrede bestyrelsen stærkt til at man viste hensyn og 

tog vare på opgangene med mere således, at der ikke påførtes skader eller 
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lignende. Samtidig opfordrede bestyrelsen beboere til at de underrettes når skader 

konstateres. 

 

Omkring tagprojekt oplyste bestyrelsen at dette foreløbigt er udsat i afventen på, 

at det nuværende gårdprojekt med mere er afsluttet. 

 

Forespurgt vedrørende eventuel opsætning af individuelle vandmålere meddelte 

bestyrelsen, at dette ikke er aktuelt, da det har vist sig ikke at være rentabelt. 

 

Nogle andelshavere udtrykte utilfredshed med den foretagne trappevask, hvortil 

bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt at denne underrettes hurtigst muligt 

herom, når der konstateres mangelfuld trappevask. 

 

Omkring ny altanrunde meddelte bestyrelsen at denne ikke har med denne at gøre 

og oplyste at man skal kontakte Signe Vedel Frydendall, Dannevirkegade 1, 1. TH. 

 

Der afholdes Halloween i foreningen lørdag den 29. oktober 2016. 

 

Det blev oplyst, at Kirkens Korshær har opsagt sit lejemål og at der er ny 

erhvervslejer på bane. 

 

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro 

og orden og hævede generalforsamling kl. 19.30  

 

Købehavn, den       /        - 2016 

 

 

Som dirigent og referent 

 

 

Rene Austen Andersen 

 

 

Som bestyrelse 

 

 

 

Ingrid Johansen (formand) Poul Erik Bengtson (næstformand)  

 

 

 

Finn Thomasen Claus Pries-Reinhold  

 

 

 

Patrick Hemmingsen 
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BILAG 1: 
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BILAG 2: 

 

Forslag til ændring af vedtægterne, med ny § 21A 

 
Bestyrelsen foreslår at nedenstående indsættes i foreningens vedtægter 
som en ny § 21 A under overskriften ”Elektronisk post”. 
 

Stk.1: Alle andelshavere skal, hvor muligt, oplyse elektronisk 
postadresse/e-mail til administrator. Andelshaveren har ansvaret for, at den 

oplyste elektroniske postadresse/e-mail adresse kan modtage 
beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis 
andelshaveren skifter elektronisk postadresse/e-mail skal andelshaveren 

straks give administrator besked herom. Hvis andelshaveren ikke opfylder 
sine forpligtelser, bærer andelshaveren selv ansvaret for, at korrespondance 

fremsendt med elektronisk ikke kommer frem til andelshaveren. 
 

Stk. 2: Når bestyrelsen eller administrator har registreret en elektronisk 
postadresse/e-mail på en andelshaver, er bestyrelsen og administrator 
berettiget til at have elektronisk korrespondance med andelshaveren og 

fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til 
generalforsamlinger, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af 

enhver art, inkassoskrivelser og varslinger (herunder varsling om adgang til 
en lejlighed) mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk 
fremsendelse via fx e-boks eller lignende. 

 
Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post 

eller e-mail, henvise til, at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er 
gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig 
elektronisk platform.  Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i 

forsendelsen. Dette gælder uanset om, der måtte være angivet andet i 
andre bestemmelser i nærværende vedtægter for andelsboligforeningen.  

 
Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med 
almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt 

andelshaveren har givet meddelelse til administrator om, at fremtidig 
korrespondance skal ske med almindelig post.  

 
Stk. 5: Bestyrelsen eller administrator er, uanset ovenstående 
bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig 

post. 
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BILAG 3: 

 

 


