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Referat  

1.Valg af dirigent  
 
Christian Christiansen 
 
Indkaldelsen er kommet for sent, men vi fortsætter som vanligt. 

2. Formandens beretning 2018 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet på at løse de opgaver ift 
ejendommen som blev besluttet på sidste generalforsamling. 
Vi fik malet alle 4 opgange, og vi tror at alle er enige om, at det har pyntet gevaldigt. 
Vi fik endelig installeret nye vaskemaskiner. Dette tog meget længere tid, end bestyrelsen 
havde planlagt, og det kan vi kun beklage dybt. Vi vil gerne påpege, at vi var uden skyld i 
dette da Fibia gang på gang udskød at installere netforbindelse og herefter tog Elektrolux 
ekstra lang tid om at gøre det sidste færdigt. 
Vi håber at I alle glade for de nye vaskemaskiner. 
 
Vi har fået beplantet baghaven. Det skete lige før tørken satte ind, og det betød, at der skulle 
vandes stort set hver dag i rigtig mange dage. Særligt Maria og Arne har lavet et stort 
arbejde med det og heldigvis fik de lidt hjælp fra enkelte beboere- så tak for det. 
 
Vi har haft en del driftsopgaver i løbet af året og vi må nok erkende at dette har slidt noget 
på bestyrelsen. 
Først og fremmest har vi haft problemer med vand kælderen og brugt tid på og følt os 
ansvarlige for at tjekke og tørre op. Vi har fået renset dræn foran ejendommen, og det så ud 
til at have løst problemet for en tid. Vi er fortsat i gang med at løse problemet med vand i 
kælderen. Vi forventer at der vil være ekstra vedligeholdelsesudgifter ift dette da der har 
været problemer med vand i kælder minimum gennem de sidste 10 år og skader på vægge 
og gulve flere steder. Noget er blevet ordnet på arbejdsdag i maj men der er  stadig 
vedligeholdelsesopgaver som følge af vandskade. Vi har netop i dag fået gravet ud fra 
elskabet i kælderen som TDC står for og vi håber at det vil hjælpe meget på vand i kælder. 
Det er selvfølgelig på TDCs regning! 
 
Vi har haft 2 arbejdsdage og vi er meget glade for den opbakning der er og alt det der bliver 
ordnet. Vi har fået renoveret gæsteværelse, vasket af og  renset tæppe i fællesrum, ryddet 
opbevaringsrum, ryddet op i værksted, malet træværk ved indgangspartier, foruden at 
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rengøre og rydde op i opgange, i kælder og ved indgange. Det har været hyggeligt og 
effektivt. Tak. 
 
Det er et stort arbejde at være i bestyrelsen og måske også lidt mere end vi kan blive med at 
klare. Vi får mange beboerhenvendelser og nogle henvendelser kunne undgås hvis beboere 
læste i vedtægter og beboerhåndbog. Særligt driftsopgaver og kasserer arbejdet er store 
poster.Derfor fremlægger bestyrelsen forslag til hvordan vi kan købes til hjælp, der kan 
aflaste bestyrelsens arbejde. Der har gennem de sidste par år været et arbejde i at rydde op 
i regnskaberne for de foregående år. Kassereren har også i år brugt meget tid på at gøre 
kasserer arbejdet mere gennemskueligt og let at overdrage til den næste kasserer. 
 
Der har været et en del møder i FU, særligt om muligheder for at renovere Kantorparkens 
facader. Sidst har FU haft møde med advokatfirmaet Bech og Brun om hvad der skal ske. 
På mødet blev vi enige om at bede et entreprenør firma om at give et bud på hvad det vil 
koste at renovere facader og hvad der vil koste at reparere facaderne løbende. Og først når 
vi har disse forslag vil vi indkalde til ekstraordinære GF i de enkelte blokke hvor beboerne 
tager stilling til hvad man vil. Vi vil derfor gerne slå fast, at intet er besluttet endnu. 
Det har også været drøftet at etablere elevatorer i de enkelte blokke, og hver blok for sig kan 
beslutte om de vil have elevatorer eller ej. Renovering af facader og etablering af elevatorer 
er uafhængige af hinanden. 
Hvis GF ønsker det kan bestyrelsen indhente tilbud på elevatorer og så beslutte et konkret 
forslag på en ekstraordinær GF. 
 
Der er stor udskiftning i bestyrelsen pga fraflytning. Vi vil gerne takke Maria og Jacob mange 
gange for deres indsats i bestyrelsens arbejde. Det har ikke været muligt at få et femte 
bestyrelsesmedlem. Vi håber derfor at finde nye medlemmer, ligesom vi håber mere 
engagement i at passe på vores fælles ejendom. 
 
Spørgsmål til beretning: 
 
Bente: Er det dyrt og besværligt? 
Lene: Det er ikke svært at etablere og måske ikke så mega dyrt som kunne forventes. vi kan 
i dag beslutte om bestyrelsen skal gå videre med at indhente tilbud til elevatorer, som kan 
tages op på en ekstraordinær generalforsamling. elevatorer vil kunne gøre lejlighederne 
mere attraktive, give et “løft” samtidig med at det kan lette det for ældre beboere.  
 
Daniel, 12. 3. th: Har bestyrelsen søgt at få mere hjælp, hvad er der gjort for at lette byrden? 
Lene: Forsøgt ved arbejsdag, på facebook. 
 
Inge, 16, 2. th: Man kan ikke komme ind og se om der er vand. Før havde jeg en nøgle. 
Jacob: Nej det er svært, for det er bestyrelsen der har nøgle dertil. Men der er vand i hele 
kælderen hen af. 
 
Christian: Beretningen vidner om, at bestyrelsen har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. Den 
er godkendt. 
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3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegnede 
godkendelse: 
Gået som forventet. Få restancer folk skal have tilbage fra varme. 180.000 i overskud fra 
regnskabet 17/18.  
 
Hanne, 14, 2. tv: Hvad er medlemstilgodehavener? 
Jacob: Det er en ejer der altid betaler tilbage, så den kommer altid til at stå som et 
tilgodehavende.  
 
Christian 16, st. th: Vi betaler mindre end der skal betales i varme, skal betalingen hæves 
så den kommer til at være mere svarende? 
Jacob: det er ca halvdelen der er ramt således, men omvendt på næsten hele den anden 
halvdel. Derfor kan det være vanskeligt som kasserer at lave denne beregning, men det kan 
vurderes om Techem skal. 
 
10, 1. th: Deponering Dansk Supermarked 3000 kroner? 
Jacob: Det er en garanti vi har givet til et købekort ved Dansk Supermarked, således vi ikke 
selv skal lægge ud, komme med kvittering osv. 
 
Regnskabet godkendes  

4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til 
godkendelse: 
En fagmand har vurderet at der ikke skal gøres noget ved taget de næste 5-6 år. 
 
Faldstammer om 4 år. Blok 3 har indhentet tilbud, det kan foreslås i FU at indhente et samlet 
tilbud for alle blokkene for at få et mere fordelagtigt tilbud. 
 
Facaderenovering vil være afhængigt af, om det bliver vedtaget at der skal facade-renoveres 
i Kantorparken. Det kræver dog en enighed alle 6 blokke imellem, da ikke kun én blok kan 
vælge at få renoveret uafhængigt af hinanden.  
 
Da der er taget udgangspunkt i COWI’s plan er disse udgifter skrevet ind i 
vedligeholdelsesplanen.  
 
Peter, 14, 3. tv: Ifb. facaderenovering; for et år siden fik jeg skiftet vinduer. Han sagde, at 
facaden ikke har det godt, og den er ved at “nedbrydes”. Det trænger til at blive taget hånd 
om. 
 
Erik: Facaderenovering har vel ikke noget at gøre med døre og vinduer? for det er vel vores 
eget? 
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Lene: Både ja og nej. For det er noget der kan tages med i et tilskud fra ???. Det er ikke 
spildt at skifte vinduer og døre. 
Erik: er der en fast tømrer tilknyttet til dette præcist, ellers kunne det være en god idé. 
 
Daniel: Vinduer er ved at krakelere og det mørner, er det noget der er tages forhold til i 
vedligeholdelsesplanen?  
Lene: Finansiering af renovering kan aldrig skrives ind i budgettet.  
Jacob: Det er rigtigt, at man burde skrive ind i budgettet som et worst case scenario hvis 
træværket rundt om vinduerne skal udskiftes.  
Lene: Det omkring træværket skal vurderes om det skal ind i budgettet. Jeg kunne godt 
tænke mig, at vi tager stilling til hvad det koster at renovere kontra hvad det koster at 
reparere det vi har i forvejen. Det kan godt være at hvis vi renoverer, at vi skal tænke på 
budgettering af dette på en anden måde.  
Erik: Vinduer og døre ved os selv, det står vi 100% selv.  
 
Puk, 14, st. mf.: Der har været en inde ved mig, der gerne ville samle sammen til hvad det 
vil koste at skifte vinduer. 
Lene: Jeg mener at det kan være en fordel at skifte, da jo flere der har skiftet vinduer, jo 
større tilskud kan vi få, da der så ikke skal bruges penge på at udskifte vinduer. 
Bente: Der har været en og måle op ved mig. 
Kirsten: Vi har forholdt os til en seddel vi fik udleveret fra, og dem har indhentet et konkret 
tilbud fra.  
Lene: Jeg har skrevet ned, at det kan være en idé at snakke med FU om at samle et 
håndværker kartotek.  
 
Christian: De store beslutninger kommer der tilsyneladende en ekstraordinær 
generalforsamling. Tip: få det spredt rundt, således at vi bliver mange, da der skal deltage 
mange for at vedtage sådanne beslutninger. 
 
Kirstens: Der kan søges tilskud til renovering af vinduer. 
 
Gitte, 14. 1 th: Kan der med disse stigninger i fællesudgifter dækkes udgifter for renovering 
af faldstammer.  
Jacob: Snævert, eller med mindre underskud. Men det kan også være, at der vil forekomme 
en stigning i grundfonden.  
 
Christian: Da vi har et indkommet forslag om en budgetændring, derfor stemmer vi senere. 
Er der indsigelser? - Nej. 
 

5. Skriftligt indkomne: 

Forslag 1: 
Bestyrelsen foreslår at paragraf 3 ordinær generalforsamling ændres fra  
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“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned” ændres 
til “Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned” 
På denne måde holder blok 2 GF på samme tid af året som de øvrige blokke. 
 
Forslag 1: 
Bemærkninger: Hvornår i April? 
Jacob: Sidst i april. 
 
Peter Sanden: Bliver det så en halvårsperiode nu eller halvanden års? 
Jacob: Foreslås et halvt år for kassererens arbejde. 
 
Erik, 16. 1.: Kan der nås at lave regnskab til april? 
Jacob: Ja, det kan godt nås.  
Erik: Men vi ved jo ikke om regnskabet går fra januar-januar. 
Jacob: Nej, det vil kaldes beslutningsår og ikke kun tages udgangspunkt i regnskabsår. 
 
Christian: Vi kan opfordre bestyrelsen at undersøge hvad de andre blokke gør i forhold til 
regnskabsåret; og derfor tager dette punkt op igen på en ekstraordinær generalforsamling. 
Der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2 / 3 af de fremmødte skal 
stemme for. 
 
Daniel: men uanset skal vi stemme i dag, om der skal stemmes om det igen. 
 
Inden 8 uger er der ekstraordinær generalforsamling. 
 

Forslag 2: 
Bestyrelsen foreslår, at den samlede administration (inklusive bogføring og registrering) kan 
varetages af en ekstern samarbejdspartner med henblik på at aflaste kassererrollen og i 
højere grad gøre bestyrelsen beslutningsdygtig og handlekraftig i stedet for primært 
driftsorienteret. Vi har indhentet to muligheder, som vi gerne vil have generalforsamlingen til 
at tage stilling til: 
 

1. Fuld administration 
At overlevere al administration, dvs. registrering og styring af betalinger fra ejere, 
PBS administration, betaling af regninger, interaktion med tilgodehavere eller 
skyldnere og administration af forbrugsregnskabet, til DEAS A/S til en samlet årlig 
omkostning på 40.000 DKK.  

a. Løsningen frigør kassererposten fra alt administrativt ansvar, men gør 
derimod kassereren til kontaktperson med administrator. Kasserer står stadig 
for at formidle det økonomiske overblik til bestyrelsen og vurdere budgettering 
samt at udføre det øvrige bestyrelsesarbejde.  
 

Understøttet administration 
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2. At indgå i samarbejde med betyrelsens i forvejen engagerede revisorfirma, 
Martinsen, om støtte til aflastning af det samlede kassererarbejde. Det indebærer 
bogholderi, forbrugsregnskab og regnskabsgennemgang samt administration af PBS 
og indtægter fra lejlighederne m.v., men indebærer IKKE betaling af faktiske 
regninger og bilagsstyring i relation til dette.  
Et tilbud på dette ligger omkring 20.000 DKK. 

a. Løsningen gør kassereren til praktisk udførende betaler af regninger og 
dermed direkte ansvarlig for, hvilke penge bestyrelsen bruger - som tidligere. 
Kasserer er også ansvarlig for kontakten til Martinsen, og kasserer står stadig 
for at formidle det økonomiske overblik til bestyrelsen og vurdere budgettering 
samt at udføre det øvrige bestyrelsesarbejde. Til gengæld overleveres de 
tungeste administrative poster til Martinsen.  

 
Forslag 2: 
Lene: Jeg er tilhænger for forslag nr 2 med understøttet administration.  
 
Kirstens mand: Hvis man tager den fulde pakke, er der så ikke chance for at honoraret 
falder til revisor? 
Jacob: Jo, men det vil det være i begge tilbud. 
 
Daniel: I vedligeholdelsesplanen er der et estimat, hvordan det? 
Jacob: Det er en vurdering vi har lavet, da vi ikke har de faktiske tal endnu. 
 
Christian: Ii første omgang stemmer vi for bestyrelsens forslag om mere eller mindre køb af 
hjælp udefra. 

Forslaget er vedtaget. 
 
Christian 10, 2. th: Kan vi ikke bare give bestyrelsen mandat for, at finde den beslutning der 
er passende for dem? 
 
Christian: Bestyrelsen gives mandat for at vælge. 
 
Gitte, 14. 1. sal th: Der har været indkøbt at hjælp til oprydningen af regnskabet udefra 
tidligere.  
 
Det er vedtaget at bestyrelsen har mandat til selv at indhente tilbud. 
 

Forslag 3: 
Bestyrelsen foreslår at der ansættes en vicevært til aflastning af bestyrelsens praktiske 
opgaver. Vi har kontaktet to firmaer, og fået et konkret tilbud fra Dalbøge Ejendomsservice 
ApS. 
 
Tilbuddet inkluderer: 
 

-  Renholdelse af 4 x indgange 
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-  Renholdelse af omkringliggende sti 

-  Renholdelse af parkeringspladsen 

-  Renholdelse af trappen til kælderindgangen 

-  Renholdelse af affalds område 

-  Udskiftning af defekte lyskilder i fællesarealerne 

-  Tømme storskraldsrummet til gaden til afhentning 

-  Renholdelse af vaskerum, herunder støvsugning/fejning, vask af gulv, 

   aftørring af overflader, tømme skrald og lignende 

-  Renholde toilettet i kælderen 

-  Generel vedligeholdelse, samt lukke håndværkere ind 

 
Prisen er inkl. materialer, undtagen lyskilder. 
Månedlig pris: 
 

1895 kr. ekskl. 25% moms 
 
 
Ad hoc opgaver: 
Ad hoc opgaver aftales løbende og afregnes med timeforbrug, men kan fx bestå af 
følgende:  

-  Små håndværksopgaver 

-  Fjerne vand i kælderen 

-  Rekvirering af håndværker 

 
(Det vil også være muligt for beboerne selv at bruge Dalbøge Ejendomsservice til ad hoc 
opgaver ved egenbetaling.) 
 
 
Samtidig foreslår bestyrelsen, at vi skifter til Dalbøge Ejendomsservice ifb. trappevask. Både 
da deres tilbud er en besparelse ift. hvad vi har nu, men samtidig også da vi så minimerer 
personer der skal ind i bygningen.  
 
Tilbuddet inkluderer: 
Fire årlige hovedrengøringer af trappeopgangen, samt normal rengøring trappeopgangene: 

-  Grundig støvsugning af trappeopgangen 

-  Støvsugning med børstehoved af lister, gelænder, samt lignende overflader 

-  Støvsugning af alle dørmåtter ved hoveddøre og lejligheder 

-  Vask af trapper med kvalitets microfibre fladmopper 

-  Fjernelse af spindelvæv og lignende 

-  Aftørring af postkasser 
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Hyppighed: 

- Hver 2 uge i sommerhalvåret og hver 2 uge i vinterhalvåret 
 

Ved de fire årlige hovedrengøringer sørges desuden for: 
-  Aftørring af gelændere i opgangene (balustre, lister og gelænder) 

-  Fjernelse af pletter 

-  Fjernelse af mærker efter sko på stødtrin 

-  Aftørring af vindueskarme og dørlister 

-  Pudsning af vinduerne i hoveddøren 

 
Prisen er inkl. materialer.  
Pris pr gang, ved ovenstående hyppighed: 
 

1.280 kr. ekskl. 25% moms 
Forslag 3: 
Jacob: Det er 500 kroner billigere end vores nuværende service. 
 
Christian: Vi vælger selvfølgelig ikke en bestyrelse der skal gå og gøre små praktiske 
opgaver. 

Forslaget er vedtaget. 
 
 
 
 

Forslag 4: 
På baggrund af øgede udgifter til vedligehold af bygningen og fremtidige reparation samt de 
indkomne forslag om administration og indførelse af vicevært, foreslår bestyrelsen en 
stigning i fællesudgifterne på 4% plus en afrunding til nærmeste øvre 50 DKK. 
Uanset, om forslagene om administration og/eller vicevært stemmes ind, er det ikke 
bestyrelsens holdning, at foreningens økonomi kan undvære en stigning i fællesudgifterne 
over tid. Denne stigning bør dog holde i de efterfølgende år. hvis den vedtages.  
 
Nuværende fællesbidrag 2018/19 er: 

Type Værelser Fællesbidrag 

1 1 kr 411,03 

2 2 kr 873,45 

3 2+1 kr 1.284,48 

4 3/4 kr 1.541,38 
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Den foreslåede stigning bliver 4% + afrunding, dermed: 

Type Værelser Fællesbidrag Stigning ift. 2018/19 

1 1 kr 450,00 kr 38,97 

2 2 kr 950,00 kr 76,55 

3 2+1 kr 1.350,00 kr 65,52 

4 3/4 kr 1.650,00 kr 108,62 

Samlet indtægtsstigning til foreningen for regnskabsåret 2019/20: kr. 45513,35 
 
Ønsker man ikke en afrunding foreslås i stedet en stigning á 5% for både 
regnskabsåret 2019/20 og 2020/21. 
 
I så fald ser stigningerne således ud: 
2019/20 

Type Værelser Fællesbidrag Stigning ift. 2018/19 

1 1 kr 431,59 kr 20,56 

2 2 kr 917,12 kr 43,67 

3 2+1 kr 1.348,71 kr 64,23 

4 3/4 kr 1.618,45 kr 77,07 

Samlet indtægtsstigning til foreningen for regnskabsåret 2019/20: kr. 30334,33 
 
2020/21 

Type Værelser Fællesbidrag Stigning ift. 2018/19 

1 1 kr 453,17 kr 42,14 

2 2 kr 962,98 kr 89,53 

3 2+1 kr 1.416,14 kr 131,66 

4 3/4 kr 1.699,37 kr 157,99 

Samlet indtægtsstigning til foreningen for regnskabsåret 2020/21 (ift. 2018/19): kr 62185,39 
 
Forslag 4:  
Erik, 16. 1. sal mf: Vi betaler alt for lidt i forhold til andre steder i landet. Jeg mener klart, at 
vi er nødt til at sætte det op. 
Kirstens mand: Jeg er enig, men hvordan skal vi stemme? 
 
Daniel: I den med de 4% har du lavet med afrunding? 
Jacob: men det er fordi PBS er blevet vanskeligere at arbejde med, og derfor gør det 
arbejdet nemmere.  
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Daniel: Vi går jo skævt at fordelingstallene derfor? 
Jacob: Derfor er de 5% også med. 
 
Christian: Vi stemmer om de 5% 

Forslaget er vedtaget. 
 

Forslag 5: 
Hanne Bagge 14, 2. Tv stiller forslag om at udskiftning af hoveddøre kan ske for de 
lejligheder, der ønsker. Hanne har indhentet tilbud på dette: 
 

 
Forslag 5:  
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Hanne: Måske kunne det være en fordel at skifte hoveddør samlet. Jeg vil høre om der er 
nogen der er interesserede. 
Gitte: Jeg er i tvivl om forslaget 
Daniel: Er det noget der skal stemmes om? 
Hanne: Jeg ser dette som en mulighed for at spørge om det, da jeg ikke er på facebook. 
 
Christian: Det er ikke noget vi skal stemme for. Vi ender den med, at du selv laver et 
opslag. 

Forslag 6:  
Fra ønske fra enkelte beboere har bestyrelsen indhentet tilbud om dørchip til yderdørene. 
Vi har fået tilbud fra Rafn el på 60.000 kr for alle 4 opgange. Tilbuddet omfatter i alt 60 chips 
til 48 lejligheder. 
 
Forslag 6:  
Christian: skal vi stemme for, at stemme for en årlig omkodning og bestyrelsen har styr på 
dette. 
 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse 
Forslag til budget til godkendelse ved 5% stigning: 

Forslaget er vedtaget. 

7. Valg af formand 
Formanden er genvalgt. 

8. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer: 
Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 
 
Puk er valgt til sekretær. 
Gitte er valgt til kasserer.  
 
Bestyrelsen gives mandat til endnu engang at søge et 5. medlem. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Suppleanter: 
Anusha Balachandran genopstiller som suppleant (til de flytter) 
Christian  
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10. Valg af revisor  
Revisor Martinsen er genvalgt. 

11. Eventuelt  
Der er gamle og slidte cykler. Bestyrelsen vil hænge bånd på dem og så derfor fjerne dem 
som ikke er i brug mere. 
 
En gammel varevogn der har stået på parkeringspladsen i lang tid. Bestyrelsen vil forholde 
sig til hvad der skal ske med denne.  
 
Hvor stor en procentdel af dem der bor her er ejere og lejere. Der er 47 lejligheder og 20 
lejes ud.  
 
Christian: Generalforsamling afsluttes, tak for et godt møde.  
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