Dan-Eiendomme as

Referat af GF 3OO5O7
Dato:

30. maj 2007

Referataf ordiner generalforsamlingi Ejerlejlighedsforeningen
matr. nr. 1 k Mikkelborg,
Horsholm,afholdt den 30. maj 2A07kl. 19.00
Til stedevar ejerne af folgendeejerlejligheder:
v

L, 2, 4, g, L2, 16, 33, 37, 42, 44, 55, 62, 66, 69, 7L, 74, 75, 76,77, 78, 86, Bg, 91, 94, LOO,
105, 107, 109, 110, 113, 115, tL7, I25, L29,13O,L35, t40, t43, L44, t46, L49,151, 155, 169,
L76, 177, r7g, tBO, L97, zLL, 2t2, 216, 22A.
To ejerlejligheder:11 og 134 var representeretved fuldmagt.
I alt var 5.367 fordelingstalrepresenteret.Ejerenaf de udlejedelejlighedervar representeret
med et fordelingstatpB S.SSz.
Det samledefordelingstaler L9.3'/6.
Ejerenaf de usolgte lejligheder,Sampension,var representeretved Ib Louring.
Dan-Ejendommeas var representeretved Per Holm, KristineM. Hansenog JorgenChristensen.
Dagsorden
var folgende:
1 . V a l ga f d i r i g e n t .
2. Bestyrelsensaflaggelse af beretning.
3. Bestyrelsens
foreleggelse og godkendelseaf Srsrapportog status.
4. Bestyrelsensforeleggelse af driftsbudget.
5. Valgaf medlemmertil bestyrelsen.
6. Valgaf suppleantertil bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
B. Valgaf administrator.
9. Behandling
af forslag.
- Der var i alt stillet 10 forslagjvf . indkaldelsenog de eftersendteforslag.
10. Eventuelt.
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1. Valg af dirigent
Ib Louringbgd de tilstedevarendevelkommen,presenterede bestyrelsenog reprasentanterne
fra Dan-Ejendommeas.
HerefterforeslogIb Louring,at Per Holm blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingentilsluttede
sig.
Per Holm takkedefor valget og konstateredemed de tilstedeverendestilslutning,at
generalforsamlingen
var lovligt indvarsletog derfor beslutningsdygtigi forholdtil punkterne p3
dagsordenen.
For at sikre en hensigtsmessigafuiklingaf generalforsamlingen,
der havde mange punkter p3
dagsorden,anmodedePer Holm om, at indleegmv. blev holdt s3 kort som muligt,sSledesat alle
punkterkunne fB en ordentligog fair behandling.Herudoverkunne dagsordenspunkt t have
konsekvenserfor det fremlagte budgetforslag,hvorfor Per Hom anbefalede,at punktet blev
behandletmellempunkt 3 og punkt 4. Dettetilsluttedeforsamlingensig
2. Bestyrelsens aflaggelse af lrsberetning for det senest forlObne Ar
Beretningenvar udferdiget skriftligt og vedlegges dette referat.
Ib Louringfremhevede specielt,at fugtindtrengningeni falleslokalet er standsetog at det er
ved at vere klar til reparationog maling. Dette vil ske snarest muligt.
Ib Louringfremhavede, at den nuverende bestyrelsesudgangspunktfor serviceniveauog
vedligeholdelse
af fallesarealerer, som det har veret de senestepar 3r. Hvis der er yderligere
gnskermB dissefremsettes, f.eks. p3 generalforsamlingerne
og der m3 hereftertages stilling til
eventuellebudgetmessigekonsekvenser.
Der blev herefterrejst sporgsmSlom det ikke var muligt for bestyrelsenat gore noget ved dem,
der kgrte for starkt p3 vej - og parkeringsomr8det.
Bestyrelsenfremhevede, at dette var omtalt i husordenog man opfordredetil almindelig
omtankeog agtpSgivenhed.
Omkringbestyrelsensberetningblev der henstillettil, at den skriftligedel fremsendessammen
med indkaldelsen.
Med dissebemarkninger blev Srsberetningen
taget til efterretning.
3. Bestyrelsens foreleggelse til godkendelse af Arsrapport og status med pttegning.
Per Holmgennemgikkort Srsrapportenog fremhevede specielt,at Sretsresultat udviste et
overskudp3 t<r.225.o47. Dette overskudforeslSrbestyrelsenoverfort til naste 3r.
En vesentligSrsagtil overskuddeter, at udgifternetil vedligeholdelse
er blevetmindre end
forventet.
Herudoveroplyste
Per Holm,atde likvidemidlerpr. 31.12.06udgjordekr. 563.594og at
egenkapitalenudgjorde kr. 552.086efter indarbejdelseaf det foreslSederesultat.
Da der i det originaltfremsendteregnskabvar medsendten misvisendenote 7, blev der
udlevereten ny note, der udvisteden rette specifikationaf vedligeholdelsesudgifterne.
Per Holm
gennemgiknoten og forklaredeherunderposternebenavnt "Generelt".
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Omkringforrentningenaf de indest8endelikvidemidler blev der spurgt til forrentningenheraf.
Det kan efterfalgende oplyses, at forretningen p.t. udgOr ca. 4o/op.a. pA sailge vilk1r efter aftale
mellem Dan-Ejendomme as og Nordea
Arsrappoften blev herefter godkendt med det af bestyrelsenforeslSedeomkring overforsel af
resultatet til nyt 3r.
Herefter falgerden endrede rekkefgtge af dagsorden:
. 9. Behandling af fremsatte forslag.
Der var indkommet10 forslag.
forslag om maling af trapper.
a) Bestyrelsens
Ib Louringgennemgikforslaget,der medfgrteen maling af alle trapper med undtagelseaf
dorene.Der udspandtsig herefter nogendiskussionom det var nodvendigtat male alle trapper,
da trappernei nr. 1 - 15 var blevet malet for f3 3r siden; om hvorfor doreneikke ogs8 blev malet
mv.
jf. FORCErapportenog for at sikre at tingene blev
Da der samtidigvar fremsat besparelsesforslag
udfgrt i den rigtige rakkefglge blev det besluttetat gennemgSde avrigepunkter far der skulle
tages beslutningom dette forslag.
b) ThomasFlandrupsforslag om udskiftningaf inventar i felleslokalet.
Forslagsstiller
begrundedeforslaget.Der udspandtsig herefterdiskussion,om det var nodvendigt
at udskiftealt inventaret. Efter nogendiskussionblev det besluttet,at der skulle hensettes indenfor den nuverende egenkapital- kr. 50.000 til udskiftningaf bestik, porcelan, glas,
kgleskabog komfur.
c) Forslagom etableringaf fibernet.
ThomasFlandrup,L7, l.th., gennemgikdet medsendteopleg og gjorde opmerksom p3, at
DONGhavdetilbudt - gratis - at grave fibernettetind og fore det frem til stikdSsei de enkelte
lejligheder.Selve etableringenvil vere gratis og det vil vere helt frivilligt om man Onskerat
brugedet indlagtestik.
P3 sporgsmElom kabelfremfgrslentil lejlighederneikke vil betydestorre, odelaggendearbejder,
kunneThomas Flandrupoplyse,at der var kabelskaktfra kelderen op til de respektivekgkkener.
Kablernevil i givet fald blive fremfgrt den vej.
Herefterblev forslagetvedtaget.
'

d) Forslagi.f.m. FORCERapporten.
Ib Louringgennemgikdet fremsendtemateriale,idet han understregede,at rapportenvar blevet
modtagetst sent, at bestyrelsenikke havdefSet lejlighedtil nermere at gennemg8denne. Der
var herefterdiskussionom forslaget.Herunder,at det var vigtigt at den unikke arkitektur i
byggerietblev respekteretblandt andet omkring etableringaf belysningi opgangene.Ib Louring
meddelte,at han gerne s3, at bestyrelsenfik lejlighedtil narmere at drOfterapporten med Force.
Han mente,at der var behov for en yderligereprecisering af rapportenog dens konklusioner.
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Flereejere onskede,at der blev taget fat omkring fellesvaskeriet,idet man syntes, at der var
behov for at ft dette sat i stand.
Diskussionen
mundedeud i, at KirstenHavgaard,13. st.th., vil sorgefor, at der bliver
gennemforten analyseaf omfangetaf brugenaf vaskeriet,isar brugenaf torretumblere,idet der
p.t. kun er en virksomtumbler.
Samtidigblev det understreget,at ventilationeni vaskerummetlarmer og flere anforte, at dette
kunneskyldes,at motoren var underdimensioneret.
Bestyrelsenlovedeat se nermere herpt, idet
det kan anfares,at der er etableretet tend/sluk ur, der kgrer ivaskeriets Sbningstidmellem kl,
08.00og 20.00
Det blev hereftergodkendt,at bestyrelsenarbejdervidere med rapporten.
e) Forslagfra Jes P. Sorensen,18, 2. th. om (re) etableringaf plaskevern.
gennemgikog begrundedeforslaget,idet Jes P. Sorensenfremhevede, at
Forslagsstiller
plaskevarnetvar en god beskyttelsemod indtrengende regnvand
Der udspandtsig herefterdiskussionherom, idet Ib Louringunderstregede,at han ikke havde
nogetat indvendeimod, at ejerforeningenforanledigerplaskevernenegenopsat.
Hertil indvendteflere af de tilstedevarende,at SampensionpE et tidspunkt havde foranledigetde
opsatteplaskevern fjernet, i flere tilfelde mod ejernesOnske.En enkelt ejer pSpegede,at hans
kgbsaftaleanfarte,at lejlighedenvar kgbt som beset med mur og nagelfast- herunder
plaskevernet.Han fremforte, at SampensionsStedeshavde omg8et den underskrevne
kgbsaftale.Ib Louringfastholdt,at det - efter hans opfattelse- udelukkendevar et forhold, der
vedrgrtede respektiveejere og Sampension.Der blev herefterdiskuteretfrem og tilbage og det
var opfattetsen,at hvis ejere, der havdef8et plaskevern fjernet, onskedeat Sampensionskulle
betaleherfor, sB vil det vere et anliggendemellemden enketteejer og Sampension.
En enkelt ejer fremforte, at hvis man selv ville lave et plaskevern, s3 var
materialeomkostningerne
ikke serligt hoje. SelvfOlgelig
skal der afsesarbejdstidtil at lave
plaskevernet.Thomas Flandrupanfarte,at tidligeretilbud har vist, at et firma skal have i
omegnenaf kr. 5 - 8.000 ex. moms for at opsette plaskevern.
Det blev herefter besluttet,at der arbejdesvidere med forslaget.

--

f) Forslagfra S.M. Lasson,25,2. W., om hOjnelseaf informationernefra bestyrelsen.
gennemgikog begrundedesine forslag nermere, idet det var hans hensigt, at
Forslagsstiller
ejerneskulle modtageaktuelleinformationerfra bestyrelsenom ting af interessevedr. foreningen
og densvirke.
Efterdiskussionaf forslagetblev det understreget,at bestyrelsenved passendelejligheder
fremsenderinformationerog at vurderingenheraf overladestil bestyrelsen.
HereftergennemgSsde fremsendteforslag L - 4.
1) Forslagfra JargenFleron,15, 2. th., om fremleggelse af Srligvedligeholdelsesplan.
gennemgikog begrundedeforslaget,idet han gnskede,at ejerne skulle have
Forslagsstiller
mulighedfor at fremsette Onskertil vedligeholdelsen.
Ib Louringfremforte, at det ville vere umuligt at arbejde med en vedligeholdelsesplan,
der - i
verste fald - ville indeholdeindividuelleonsker/ krav fra alle ejerne. Han understregede,at det
var bestyrelsensopgaveat st3 for dette arbejdeog opfordredei den forbindelseinteresseredetil
at stilleop til dette arbejde.
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Der udspandtsig herefter nogen diskussionom punktet. Diskussionenmundedeud i et forslag fra
Jgrn Hecht- Hansen,31, st. th., om at eleverfra Arkitektskolen,som et projekt, skulle udarbejde
et forslagtil en helhedsplanfor omrSdet.Forslagsstiller
har selv kontakt med Arkitektskolenog
mente, med forbeholdfor skolensgodkendelse,at et sSdantprojekt var muligt.
Dette forslagvandt - med akklamation- tilslutningfra forsamlingen.
2) og 3) Da disse forslagogsSvedrorervedligeholdelsen
blev det besluttet- med forslagsstilteres
accept- at de medtagesi den ovenfor anfgrte helhedsplan.
4) Forslagetbortfaldt, da det viste sig, at det var fremsendtaf en lejer.
Hereftervendte man tilbage til forslaga) om maling af opgangeog det blev besluttet,at man ville
afuenteden nermere precisering af COWI/ Forcerapport og at man ville sikre at arbejderne
blev gennemfarti den rigtige rekkefolge.
4. Forelaggelse af driftsbudget.
Per Holm gennemgikkort budgettetog kom her isar ind p3 ae budgetterede
vedfigeholdelsesudgifter.
Budgettetopererermed uendret fellesbldrag for 2AO7.
Budgettetblev herefter godkendt.
5. Valg af medlemmer-til bestyrelsen.
Folgendemedlemmervar p3 valg - alle for 2 3r:
FormandIb Louring,SampensionA,/S,Tuborg HavnevejL4, 29OOHellerup,tlf.7733t877.
NielsHesseldahl,SampensionA/S, Tuborg BoulevardL4, 29OOHellerup,tlf. 7733t877.
ThomasFlandrup,MikkelborgPark L7, 1. th., 297OHarsholm,tlf. 224466L9.
Lise Kure, MikkelborgPark 16, 1. tv., 297OHarsholm,tlf. 45 866873.
Alle de nevnte blev genvalgt for en periodepB Z 3r.
Da SampensionA/S som restejer ikke lengere rSderover 50o/oaf fordelingstallene,meddelte Ib
Louring,at det tidligere bestyrelsesmedlem,
Henrik Kolind,udtreder af bestyrelsen.
Ejerforeningenskal stledes velge et yderligeremedlem.
Herefterblev KirstenHavgaard,MikkelborgPark 13, st.tv. nyvalgt for en periodepZ Z 3r.
6. Valg af suppleanter for bestyrelsen
Som suppleantnyvalgtesfor et 3r Jes PeterSorensen,MikkelborgPark 18, 2. th.
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7. Valg af revisor
PriceWaterhouseCoopersblev genvalgtsom revisor.
8. Valg af administrator
Administratorvar ikke pB valg. Er forst p3 valg efter den 31. december2OO7.
1O. Eventuelt.
Folgendeforhold blev bragt op:
- Problemermed rSgekolonier.Der vil blive sogt en losningsE hurtlg som muligt.
- Kirsten Madsenforeslog, at der blev afholdt felles arbejdsweekender.Bestyrelsenvil
Arbejdevidere hermed.
- Takstreeerne
ved nr. 1 er ikke g8et ud. De er stadig lidt brune pt enkeltegrene. Dette
vil vere vek om ca. 1 m8ned ifglgeGartner Frandsen.
- StOji.f.m. udsugningi vaskekalderen.BirgittePetersen,Dan-Ejendomme,er ved at
undersogedette nermere.
- Omkringgummibetegningeni opgangene,s3 er vicevart NielsGrandahli gang med at
repareredenne.

KirstineM. Hansengennemgikafslutningsvisbegrundelsenfor, at husordenvar medsendt
indkaldelsen,isar hensynettil de resterendelejere.
Dirigententakkede herefterfor god ro og orden og generalforsamlingen
sluttede kl. 21.40

'y'r
Dato: - ol

D a t o :3 / l - ' Z
Som formand:

Per Holm
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