
A/B Gulbjergvej
Bakkegårdsparken l-25 (ulige numre), Slagslundeo 3660 Stenløse

Mødereferat

Mødetype Ordinær generalforsamling

Mødedato 15-06-2020

Dagsorden

I . Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab 2019 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
årsregn skabet. Fore lægge I se af nøgletal for foren i ngen.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2020 til godkendelse sarnt beslutning om

eventuel ændring af boligafgiften og andelskrotrens værdi. Gennemgang af
vedligeholdelsesplan for de komrnende 5 år.

5. Indkomne forslag.
A) Bestyrelsen foreslår at tilføjelse til vedtægternes paragraf 10.3.

B) Bestyrelsen foreslår at udskifte husordenens paragraf 10 angående fællesarbejde. I

forbindelse med punktet ønsker bestyrelse diskuteret, formålet med foreningens arbejdsdag

samt foreningens strategi for fordeling afarbejdsopgaver på andelshaverne.

C) Bestyrelsen foreslår, at der lægges en plan for udskiftning af tagrender.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er:

Bestyrelsesmedlem Nina Duchwaider. Nina har oplyst, at hun ikke modtager genvalg.

Suppleant Rasmus Christiansen.

1. Eventuelt.
A. Hvad skal der seryeres på generalforsamlingen fremover?

Formanden (John Nielsen) bød velkommen.

1: Valg af dirigent:

John Hansen blev valE til dirigent.
John Nielsen blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsam I ingen var lov I igt indkaldt.

Der var 10 stemmeberettigede tilstede: Nr. l, 3, 5,J,13,15,17,19,21,25.

2: Bestyrelsens beretning:

Fonnanden fremlagde beretningen ved at gennemgå den skriftlige beretning.

Bestyrelsens fokus
Bestyrelsen har i perioden aflroldt 5 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har i perioden primært haft fokus på planlagt og uplanlagt vedligehold som beskrevet

herunder.
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Sorn planlagt vedligehold er andelshaveme blevet bedt om at reparationsmale vinduer og døre på

udvendig side. Foreningen har indkøbt maling dertil. Bestyrelsen var usikker på, hvorvidt alle

nødvendige reparationer var udført. Blandt de frernmødte var holdttingen, at ordningen havde været

en succes som burde gentages.

Som planlagt vedligehold er der endvidere lagt et lag grus og derpå et lag skæver langs soklen i

gavlen af bygningerne ved ur. 1,9, 13,21 og 25 for at sikre, at soklen får luft. Dette er udført efter

anbefaling fra rnurer. Det samme fon'entes udl'ørt i 2020 ved nr. I I . Ved nr. l9 vurderes der på

nuværende tidspunkt ikke at være behov på grund af beplantning, sorn udtørrer jorden larrgs soklen.

Som uplanlagt vedligehold har foreningen fået udskiftet ulovlige el-installationerne, som blev

opdaget i forbindelse med salg af nr. 5. De ulovlige el-installationer var udført af tidligere

andelshaver, og blev desværre ikke opdaget i forbindelse med denne andelshavers fraflytning. På

grund af sagen. har bestyrelsen besluttet fremover i forbindelse med salg at have særlig fokus på el-

og VVS-installationer, som er udfør1af andelshavenre. og hvis bestyrelsen er det mirldste i tvivl,

om installationerne er korrekt udført, vil der blive gennetnføfi el- eller VVS-syn af autoriseret

håndværker.

Formanden benyttede på bestyrelsens vegne rnuligheden for at gøre opmærksom på, at det er alle

andelshaveres ansvar at sikre, at foreningens bygninger bliver vedligeholdt, hvis der er behov for

det. På grund af at foreningens bygninger er omsluttet af private ltaver, har bestyrelsen ikke

mulighed for løbende at opdage og følge op på skader på bygningerne, medmindre andelshaverne

selv gør bestyrelsen opmærksom på skader, når disse opdages. Bestyrelsen udfører regelmæssige,

planlagte besigtigelser af bygningerne for at følge op på bygningemes stand. men der kan være

skader, som kræver hurtigere opfølgning, og disse kan ofte kun opdages med andelshavernes hjælp.

Derudover har bestyrelsen siden sidste ordinære generalforsamling arbejdet med følgende:

Bestyrelsen har fulgt op på situationen omkring gennemtæring af tagrender. Efter at have kontaktet

4 VVS-installatører viste to interesse for at løse opgaven. Situationen er den. at foreningens

tagrender er udført i varmforzinket stål med begrænset holdbarhed. De adspurgte håndværkere har

været uenige om fabrikatet afde eksisterende tagrender. Bestyrelsen har efterfølgende fundet et

coating-produkt på internettet, som bestyrelsen også ønsker at afprøve. Det har udrnøntet sig i

forslag C fra bestyrelsen.

Grundejerforeningens bestyrelse har spurgt til andelsboligforeningens interesse for at oprette en

vejfond for Bakkegårdsparken og Ellekærvænge, men grundejerforeningens bestyrelse har

efterfølgende besluttet, at den ikke er interesseret i en vejfond.

Grundejeren på Kildegårdsvej 4 har ønsket at fælde nogle store træer ved skel mod

andelsboligforeningens grr-rnd og har i den forbindelse spurgt til, om andelsboligforeningen kunne

være interesseret i at betale for, at de to piletræer på andelsboligforeningens side af skellet blev

fældet. Bestyrelsen valgte efter en del overvejelser at sige nej til forespørgslen. fordi piletræerne
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efter bestyrelsens mening har prydværdi. og det tilbud. som grundejeren havde fået på fældningen,

blev vurderet at være relativt højt.

Foreningens revisor gennem 15 år, Niels Juul-Hansen, har valgt at gå på pension, hvorfor

foreningen for næste regnskabsår skal finde en ny revisor.

Foreningens bank, Danske Bank, har oplyst. at foreningen fretnover skal belale rente af indestående

over 200.000 kr. Bestyrelsen anslår, at foreningen vil kunne komme til at betale op mod 5.000 kr. i

negativ rente pr. år, hvilket bestyrelsen mener er utilfredsstillende. Bestyrelsen har derfor lavet en

plan for at undgå negativ rente. Planen går ud på at sprede foreningens konti over tre banker. Dette

vil betyde, at en række andelshavere skal indbetale boligafgift til en anden bank og konti end i dag.

Bestyrelsen vil på første besfyrelsesmøde efter generalforsamlingen beslutte, om planen skal

gennemføres, samt hvordan det skal gøres i praksis.

Der har idecember 2019 væretvandskade i nr. l5 på grund af en revne ivandtilslutningen tilet
ældre køleskab med indbygget istemingmaskine. Desværre nåede vandet at sprede sig relativt

meget i boligen før forsikringsselskabets håndværkere fandt skaden. og derfor er hele boligens gulv

blevet udskiftet.

Foreningens venteliste indeholder på nuværende ingen personer. Bestyrelsen vil derfor undersøge

mulighederne for at tiltrække fleres opmærksomhed blandt andet ved at gøre foreningens

lrjemmeside mere synlig.

Foreningen s aktiviteter

Der var i 2019 indkaldt til 2 arbejdsdage efter den nye plan for afuikling af arbejdsdage, og det er

bestyrelsens opfattelse, at arbejdsdagene er blevet afviklet på god måde, og at alle aktiviteterne er

udført.

Foreningens græsarealer er i2019 blevet slået af eksternt firma.

Vejarealerne er blevet sneryddet afeksternt finna.

Salg

Nr. 5 har skiftet andelshaver i perioden.

Beretningen blev godkendt ved aJistenming nted I0 stemnter for og ingen inrcd.

3: Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
årsregnskab:

Kassereren (Nina Duchwaider) gennemgik årsregnskabet for 2019. Regnskabet viser et ordinært

likviditetsoverskud på +3 1 .586 kr.

Inklusive afskrivninger og afdrag på gæld er årets resultat +355.417 kr.

Årsregnskabet blev godkendt ved dstenming nted l0 stemmer for og ingen imod.
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4: Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om eventuel

ændring af boligafgiften og andelskronens værdi.

Drifts- og likviditetsbudgettet for 2020 blev gennemgået af kasserererl. Der er budgetteret med et

ordinært likviditetsoverskud på +35.238 kr., men da der ikke er afsat beløb til vedligehold, vil

udgifter til vedligehold gå fra overskuddet.

For at undgå at boligafgiften skal justeres hvert år på baggrund afforventede vedligeholdelses-

udgifter, har bestyrelsen valgl en strategi, hvor der ikke budgetteres med vedligehold, meu hvor de

faktiske udgiller til vedligehold dækkes at årets overskud, samt forenirlgens opsparing. Udgifterne

ti I vedl igeho ld i 2020 er jf. foren ingens ved ligeholdelsesplan ca. 45.000 kr.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at boligafgiften er uændret.

Andelskronen har herefter en værdi af 1.15.

Formanden gennemgik nøgleoplysningsskernaet for foreningen.

Drifts- og likviclitetsbudgettet blev godkendt ved afstentning med l0 stentmerfor og ingen imod-

5: Indkomne forslag

A) Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende til vedtægternes paragraf 10.3: "Når andelshaver

får udført el- og/eller WS-arbejde i boligen, har andelshaver pligt til at få installatøren til

skriftligt at specificere det arbejde, som er udført enten på fakturaen eller i en

installatørerklæring, og arbejdsspecifikationen skal gemmes i boligens dokumentation.oo

Fonnanden fremlagde bestyrelsens forslag.

Argument:

For at undgå ulovlige el- og VVS-installationer ønsker bestyrelsen, at det i forbindelse med

ændringer dokumenteres, I ) Hvem som har udført arbejdet, 2) Hvornår arbejdet er udfør1 og 3)

Hvad der er udført. Dette gør det nemmere for bestyrelsett at vurdere installationernes lovlighed i

en salgssituation. Hvis bestyrelsen ikke kan vurdere installationernes lovlighed, vil vi bestille

el-lVVS-syn på sælgers regning. Dette er for at beskytte foreningeu mod at skulle betale for

lovliggørelse af installationer, som er udført af tidligere andelshavere.

Forslaget blev vedtaget ved afstentning med I0 stemmer for og ingen imod.
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B) Bestyrelsen foreslår at udskifte husordenens paragraf 10 angående fællesarbejde til:

"Deltagelse i eventuelt fællesarbejde er obligatorisk for alle husstande. Bestyrelsen fastlægger

datoer, arbejdsopgaver og fordeling mellem boligerne, og præsenterer dette på den ordinære

Generalforsamling. Er en husstand forhindret i at deltage på arbejdsdagen, skal de tildelte

opgaver være løst inden arbejdsdagen - med undtagelse af opgaven "Affald til

genbrugsstationen", som først kan løses efter arbejdsdagens ophør."

Fonnanden fremlagde bestyrelsens forslag.

Argument:

Den eksisterende formulering i husordenen har foreningen aldrig indarbejdet i praksis. Derfor

opdateres formuleringen så den svarer til foreningens nuværende praksis.

Formålet med foreningens arbejdsdag samt foreningens strategi for fordeling af arbejdsopgaver på

andelshaverne blev d iskuteret.

Den generelle holdning var, at formålet med arbejdsdagen er at få udført de opgaver, som forestår i

foreningen - både at vedligeholde bygningerne og at holde udendørsområderne pæne.

Et mindretal ønskede. at arbejdsdagen også er en social dag. Flertallet øtrskede, at man kan gå hjem

efter udført opgave, og at de, soln øusker at mødes efterfølgende. selv arrangerer dette.

Det blev foreslået, at bestyrelsen skal forsøge at samle andelshaverne ved statlen af årets første

arbejdsdag, så man kan mødes efter vinteren. hvor man ikke så tit mødes. Endvidere blev det

foreslået, at de som ønsker det. samles efter årets sidste arbejdsdag.

Der var generel tilfredshed rned bestyrelsens fordelingen af arbejdsopgaverrre.

Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget ved aJstemning med I0 stemmer ,for og ingen imod.

C) Bestyrelsen foreslår, at foreningen lægger en plan for udskiftning af gennemtærede

tagrender.

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag.

Argument:

Foreningen oplever begyndende gennemtæring af tagrender på bygningerne. Aktuelt er der

gennemtærirrg i tagrender ved nr. l, 5, 9 og25 og begyndede gennemtæring ved nr. l9 og 2l . Ved

nr. I og 2l ses forholdet på både nord- og sydsiden, mens det ved de øvrige boliger kun ses på

nordsiden af boligen.

Konsekvenseme af gennemtæringen er først våde og brune pletter på fliserne som følge af en

blanding af vand og rust, som drypper fra tagrenden. Senere vil soklen kunne blive permanent

fugtig til skade for bygningen.

Foreningenstagrendererafen type, som i fagkredse haren fonrentet levetid på 10-15 år, hvilketer

en del koftere end bestyrelsen forventede. Tagrendetypen var meget populær blandt typehus-

firmaerne på det tidspunkt, hvor vores bygninger blev opført.
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På grund afden overraskende korte levetid har foreningen ikke sparet op til arbejdet.

Forslag C1: Bestyrelsen udarbejder forslag til udskiftning af eksisterende tagrender, enten

med zinktagrender med en forryentet levetid på 50 år eller med varmforzinkede ståltagrender

af samme model, som den eksisterende med en forventet levetid på l0-15 år. Bestyrelsen

udarbejder forslag tit udskiftningshorisonto finansieringo og endelig beslutning om valg af

tagrendetype og linansiering besluttes på ekstraordinær generalforsamling, forventeligt i

efteråret 2020.

Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Tagrendegruppen på udskiftning af eksisterende tagretrder og

montering af nye zinktagrender. Prisen for en side af dn bolig ligger i prislejet 22.000 kr. inkl.

moms.

Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Tagrendegruppen på udskiftning af eksisterende tagrerrder og

montering af nye vannforzinkede ståltagrender. Prisen for dn side af 6n bolig ligger i prislejet

12.000 kr. inkl. morns.

Da den samlede pris overstiger foreningens opsparing vil dette forslag medføre en stigning i

boligafgiften.

Hovedargument for denne løsning: Nye tagrender vil løse problemet rned gennemtærede tagrender

imange år.

Forslaget.fik 3 stemmer ved afstenming

Forslag C2: Foreningen får foretaget en forsegling af eksisterende tagrender i fuld længde

metl en coating med en ukendt levetido som skønnes til minimum 5 år. Bestyrelsen foreslår at

coating aftagrender på alle botiger fordeles over 2-3 år. Bestyrelsen udarbejder forslag til
opsparing og udskiftningshorisont, som præsenteres på den ordinære generalforsamling

2021.

Bestyrelsen har rnodtaget tilbud fra Albeftslund VVS. Prisen for dn side af dn bolig ligger i prisle.iet

4.000 kr. inkl. rnoms.

Dette forslag vil ikke medføre stigning i boligafgiften, som følge af reparationsudgifterne, merl

opsparing til nye tagrender vil betyde, at boligafgiften i mindre grad rnå øges.

Hovedargument for denne løsning: Konsekvenserne af gennemtærede tagrender fiernes ved at

håndværkere udfører arbejdet, og foreningen får antageligt 5-l 0 år til at spare op til nye tagrender.

Forslaget fik 0 stentnter ved afstemning

6 af 8



A/B Gulbjergvej
l-25 (ulige numre),

Forslag C3: Foreningen foretager selv en forsegling afhuller i tagrenderne efterhånden, som

hullerne {ukker op. Levetiden af coatingen er ukendt, men skønnes til minimum 3 år, hvis

den udføres godt. Bestyrelsen udarbejder forslag til opsparing og udskiftningshorisonto som

præsenteres på den ordinære generalforsamling 2021.

Bestyrelsen har anskaffet et par spraydåser afet egnet coatingprodukt. Prisen for 6n side af6n bolig

er ca. 125 kr. inkl. lnoms.

Dette forslag vil ikke medføre stigning i boligafgiften, sorrl følge af reparationsudgifterne, men

opsparing til nye tagrender vil befyde, at boligafgiften i mindre grad må øges.

Hovedargument for denne løsning: Konsekvenserne af gennemtærede tagrender fiernes. og

foreningen får tid til at spare op til nye tagrender. Tagrenderne kan på denne måde bevares indtil de

er så korroderede, at det ikke er muligt at lappe mere.

Hovedulernpen ved denne løsning er, at andelshaverne selv skal udføre arbejdet.

Forslaget fk 7 sternmer ved a/slemning og blev dermed vedtaget.

Det blev efterfølgende diskuteret, hvordan forslaget skal udføres i praksis. Blandt beboerne i

boliger, hvor der ses korrosion i tagrenderne, var de fleste positivt indstillede på udføre

reparationen selv. Kun Rita mente ikke, at hun kunne klare opgaven, og Kim tilbød at udføre de

aktuelle ieparationer hos Rita.

6: Valg til bestyrelsen

På valg var:

- Bestyrelsesmedlem Nina Duchwaider (Modtager ikke genvalg).

- Suppleant Rasmus Christiansen.

Hanne Pedersen blev valg til bestyrelsen i stedet for Nina Duchwaider og overtager kassererrollen.

Henriette Jørgensen blev valgt til bestyrelsen.

Kitte Nielsen blev valgt som suppleant, da Rasmus Christiansen ikke var til stede.

7: Evt.

A) Forud for generalforsarnlingen lravde der været udtalt ønsker om at ændre på. hvad der serveres

på generalforsamlingen. Derfor bragte formanden spørgsmålet op. Der var stemning for at fortsætte

med kaffe, te og kage, som hidtil. Hvis man ønsker vand eller andet, kan man medbringe dette'

Herefter var der løs snak indtil dirigenten takkede for god ro og orden.
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Efter general forsam I in gen består bestyrel sen afi

John Nielsen, formand

Henriette Jørgensen

Hanne Pedersen

Tove Sørensen

Diri gentens underskrift :

John Hansen

I}ø"

:ffilrt Høat:%,
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