Dan-Eiendolrurre

as

Referat af ekstraordinar generalforsamling
I

E/F MikkelborgPark 1-31
afholdt den 1. december 2OO9'kl' 19.OO
i ejendommens festlokale, Mikkelborg Park
I alt 196 lejlighedermed et fordelingstalpE f+.e+6, herunderrestejendommenmed et
fordelingstatpE O.eeS,heraf 24ved fuldmag!,af ialt 220 lejlighedermed et samlet
fordelingstatpt fg.SZ6, var reprasenteretpH generalforsamlingen.
. Desudenvar modt afdelingsdirektgr
Per Holm og administratorCamillaScharfffra DanEjendommeas.
var fastsatfolgendedagsorden:
For generalforsamlingen
1 . V a l ga f d i r i g e n t .
2. Iht. vedtagternes 5 16, stk. 2 foresltr bestyrelsen,at der med virkning fra den 1.
januar 2010 opkreves 28 kr. Erligtpr. fordelingstaltil dekning af fremtidigeudgiftertil
- Renoveringog maling af opgang.
- Renoveringaf taget.
- Rensningog optimeringaf ventilation.
- Langsigtetirkitet<t-planfor det gronneomrtde.

Valg af dirigent
Ad 1
FormandThomas FlandrupbOdvelkommen til de fremmodte og foreslogherefter Per Holm
som dirigent.
blev herefter erklaret for lovligt indvarsletog beslutningsdygtigi henhold
Generalforsamlingen
til vedtagtens bestemmelse.
En ejer spurgte, om beslutningenskulle treffes ved kvalificereteller simpelt flertal, Dirigenten
oplyste, at beslutningom igangsattelse af visse af arbejdernemuligvisville krave kvalificeret
flertal, men at beslutningom indbetalingtil hensattelserkunnevedtagesmed simpeltflertal'
Ejendommens fordelingstal pt 19.376 fordeler sig stledes:
770 solgte leitigheder med stemmetal pt tO'Zee
Restejindommens 110 teitigheder med et stemmetal pE 6,665
Dgde andele udgar 2,463
Forslag om indbetaling til hensattelser til diverse arbeider
Ad 2
Thomas Flandrup,Lise Kure, ChristianR6mer og Peter Fischerfremlagdeforslaget om
indbetalingaf kr. 28 pr. Er til de fremtidigeudgiftertil renoveringaf opgange,renoveringaf
tag, rensningog optimeringaf ventilationsamt langsigtetplan for det gronneomrdde'
Det blev herunderoplyst,at der var hentet pris p3 renoveringaf opgangene16-31, som endnu
ikke var blevet renoveretog som nu desudenhavdefEet en del satningsskadermv., dgr skulle
repareres.Tilbudetlgd p3 kr. 700,000 i 2009, tilsvarendetilbud indhenteti 2006 var pi kr. 2,2
mio.
Taget var blevet repareretde omrEder, hvor der ikke kunne ventes pt beslutningom
renovering.Der har veret besigtigelseaf taget og der var fundet flere steder, hvor tagets
stand var-s$ dtdig, at der skullEske renoueiingsnarest. En overslagsprisfor hele taget lod pE
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flere 3r i trek, og som folge
Ventilationssystemethar veeretdiskuteret p3 generalforsamlinger
af dette var der igangsattests de steder, hvor der havde varet flest klager over
ventilationssystemet.Der ville efterfolgendeblive udarbejdeten rapport om systemet. men et
estimat pB at f3 fornyet ventilationssystemetlad pE kr. 500.000.
De gronne omr8der var der ikke hentet priser p3 endnu, da arkitekt og kommune fortsat er i
gang med at finde en felles losningfor omrEdet,hvor visse dele er fredede.Have-udvalget
havde udfgrt meget arbejde selv og havde mange ideer til andringer i det gronne omrdde.
Desudenvar der en del arbejdersom skulleudfpresden kommendetid, herunderfjernelseaf
rSdnetreer, der ellers risikerer at vaelte.
Flereejere p8pegede,at forslaget mangledeoplysningerom priser mv. for at godtgore, at der
var valgt pracls det belob til indbetaling.ThomasFlandrupoplyste, at belobetvar valgt ud fra
at det vllle give en hensrettelsepE ca, 500,000 pr, Er, hvilket var vurderet som verende et
rimeligt udgangspunktunder hensyntagentil, hvilkeudgifter der ventedeforude.
Der efterlystesdesudenoplysningerom, hvilke arbejderder var mest presserendeog hvor
store udgifter disse m8tte forventes at medf6re,herunderen mere overordnetplan for
fremtidig vedligeholdelsepB ejendommen.Lise Kureoplyste, at arbejderneendnu ikke var
prioriterede,men at de nevnte arbeJdervar dem, sorn bestyrelsenvar bekendt med som
vmrende presserende,
for de kommende5-10 3r, hvor de
Der anmodedesom udfardigelseaf en vedligeholdelsesplan
Ole Tange, PropertyGroup, oplyste, at
forskelligearbejder blev prioriteret. Bestyrelsesrnedlem
der skulle udfores pd
restejerenvar klar over, at der var vedligeholdelsesopgaver,
til brug for vedtagelseaf arbejderne.
ejendommen/men at der manglede beslutningsgrundlag
Bestyrelsenville tage dette til efterretningtil clenkommende ordinmre generalforsamling.
Der spurgtestil kassekreditten,som det pE den ordinere generalforsamlingblev vedtaget
kunne etableres,sEfremt det var nodvendigti forbindelsemed den dagligedrift. Det blev
understreget,at en eventuel kassekreditikke ville kunne benyttes til finansieringaf planlagte
vedligeholdelsesopgaver,
men udelukkendetil dekning af udgifter i den daglige drift i det
omfang, der mangledelikviditet i en kort periode.
Forslagetblev herefter sat til afstemning,med folgendefordeling af stemmer:
imod; 7.61L, far:7.025, hverkenfor eller imod: 132 - forslagetblev ikke vedtaget.
Da der ikke var flere emner til behandling,takkededirigentenfor god ro og orden og havede
generalforsamlingen
kl. 20,20,

, den
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DirigentPer Holm

FormandThornas Flandrup

