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Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng
I

E/F Mikkelborg Park 1-31
afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO
i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park
med et fordelingstatpE f O.OS6,herunderrestejendommenmed et
I alt 161 lejligheder
-p3
med et samletfordelingstatpt tS.Sz6, var
af i alt22O te3ligfreder
S.ef6,
fordelingstif
pE
generalforsamli
ngen.
representeret
Per Holm og administratorCamillaScharfffra DanDesudenvar m6dt afdelingsdirektgr
Ejendommeas.
Tilstedevar desuden Dan Henriksenog Hans Lauesen,beggefra Focus2A/S REdgivende
Ingeniorer samt Kasper Slumstrup, Blue Vision (restejer) og Tom Andersen,formand for
Beboerreprasentationen,MikkelborgPark
var fastsatfglgendedagsorden:
For generalforsamlingen
1 . V a l ga f d i r i g e n t .
afleggelse af trsberetning for det senest forlgbne Er.
2, Bes-tyrelseris
3. Fremlaggelsetil gpdkendelseaf trsregnskab og status med pttegning af revisor.
4. Fremleggelseaf godkendtdriftsbudgetfor 2011.
5. Informationom skr6ningenmod Oresund'
6. Informationom ejendommenstag.
7. Valg af medlemmertil bestyrelsen.
8, Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af administrator,
11. Forslag.
12. Eventuelt.

Valg af dirigent
Ad 1
FormandThomas Flandrupbgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm
som dirigent.
i henhold
blev hereftererklaret for lovligt indvarsletog beslutningsdygtig
Generalforsamlingen
til vedtagtens bestemmelse.
Ejendommens fordelingstal pt 19.376 fordeler sig stledes:
110 solgte lejtigheder med stemmetal pt 10,248
110 teitighedermed et stemmetalpt 5,816
Restejendommens
Dgde andele udgor 3,312
Det blev oplyst, at bestyrelsenOnskedeat flytte punkt 6 til behandlingfOrst, hvilket der ikke
v a r i n d v e n d i n g eirm o d ,
fnformation om ejendommens tag
Ad 6
Ole Tange oplyste, at bestyrelsenhavde konsulteretforskelligertdgivere for at ft lavet en
tilstandsrapportvedrorendetaget, og havde hereftervalgt Focus2til dette.
der er blevet lavet af taget og
Dan Henriksen,Focus2,orienteredeom de undersogelser,
navnte herunder:
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cvr-nr. 2O 2A 34 16
Skibbrogade3, DK-9O00Aalborg
Carl,acobsensVej31, DK-2500Valby Aalborg:
Regionskontorer: Vatby:
www'dan-ejendomme.dk
Kolding
Arhus: Saralvst411653, DK-8270Hoibierq Kolding: KoldingApark1",4., DK-6OOO

hvilketkan medfgre,at der ikke kan ventileres
Generelt:Tageter etableretudenafstandsliste,
om tagstenene
Institut for at undersoge,
nok undertaget. Der er sendttagstentil Teknologisk
pEetape2 (nr. 16-31)var af en dtrligerekvalitetend pt etape1 (nr. 1-15),hvilketikkevar
tilfaldet.
Det blevdesudenoplyst,at det var planlagtat fE undersogtfor rtd og svampsom folgeaf
vandindtrengen,
Nr. 1-15: Tageter generelti ok stand.Kit har lgsnetsig ved skotrenderog rygning,samt flere
med
tagvinduer,der ikke er lavetkorrekt.Enkeltelgsesten er skifteti forbindelse
Vurderetlevetidved reparationaf fundnefejl er 10-25tr.
Oeligtigelsen.
Nr. 16-31:Teglenevar af sammekvalitetsom nr. 1-15, men de er kortere,hvorforselve
er den samme.Desudener den
er mere 'tben', da lagteafstanden
tagkonstruktionen
af tagsteneneer nedbrudte,
h8ndvarksmassigekvalitetdErligereend pt nr. 1-15. Halvdelen
og der er tilsvarendeproblemersbm pEnr. 1-15 med lost kit ved skotrenderog rygning,pt
rygninger der desudenhuller,hvor vand kan lgbeind pEgrundaf de korteretegl. Levetlden
vurderestil 0-5 Er,
HansLauesen,Focus2,orienteredeherefterom forventetprisfor reparationmv.
Nr. 1-15: Det estimeres,at der skal repareresfor kr. 8-900.000for at den forventedelevetid

pt ro-zstr opnts.

en tagudskiftning
for ca. 9OO.OOO,
Nr. 16-31:Akutteskaderansltstil at kunnerepareres
anslEsat kostekr. 7-10 mio., alt efter hvilkelosningerder velges med hensyntil stillads,
undertagmv.
Udskiftningaf taget ville tage 6-8 mEnederi alt.
om rEdog svamp.
de resterendeundersogelser
StefanWeckoplyste,at bestyrelsenafiventede
forslag
om
og
udarbejde
finde
finansieringsmuligheder
vil herefter
Bestyrelsen
af taget til beslutningp5 en ekstraordinergeneralforsamling.
udbedring/udskiftning
rtdgiverekunne
havdeundersogt,om bygherreellertidlig^ere
En ejer spurgte,om bestyrelsen
generelt
var
20
6rs
foraldelsesfrist,
garesansvarlige?
en
StefanWeckorienteredeom, at der
ville undersogedet nermere.
men at bestyrelsen
Dan
En ejer spurgte,om der i forbindelsemed udskiftningaf tag ville blivelagt mereisolering?
Focus2,
oplyste,at der i de nugaldendereglerer kravom minimum260 mm
Henriksen,
isolering,hvor de tidligerevar 200 mm. Dervillederforblivelagt mereisolering.
Bestyrelsens beretning
Ad 2
stledesat der var mulighed
beretningvar sendtud sammenmed indkaldelsen,
Bestyrelsens
for at stillesporgsmtltil beretningen.
omtaltefolderom
at den i beretningen
ThomasFlandrupoplystesom tillag til beretningen,
for kommunen
sogesom godkendelse.
haveplanen
vil bliveudsendttil beboerne
og denneblev hereftertagettil efterretning.
tit beretningen,
Dervar ingenspgrgsmEl
Fremlaggelse af Ersregnskab2010 til godkendelse
Ad 3
CamillaScharffgennemgiktrsregnskabeti hovedtal,herunderat trets resultatudgjordeet
resultatpE tr.0, Afvigelsen
skyldtesprimert
underskudpE t<r,499.962mod det budgetterede
at der periodenfor afregningaf vand var blevetendret fra perioden1.9-31.8til kalender5r,
var der medtagetvandudgiftfor perioden1.9.2009- 3LL2.2010,samt agedeudgifter
sEfedes
end
til snerydning,Derudovervar der brugtet mindrebelabtil stgrrevedligeholdelsesarbejder
budgetteret.

Foreningens
udgjordepr. 31. december
2010-92.268kr,
egenkapital
var blevetnegativ,
Det blevdesudenoplyst,at foreningenskontoi Nordeaefterfolgende
som blevvedtageti 2009,
hvorforder nu blevtrukket pi den etableredekassekredit,
med trefaldning indgiki regnskabet.
Enejer spurgteom indtegtenfra solgttra i forbindelse
har en kontotil brugfor indkgbaf haveredskaber
Det gJordeden ikke,da Parkudvalget
mv.,
hvoiindtagtenpt kr.2.2oovar indgEet.
godkendtmeden stemme
sporgsmtlblevErsregnskabet
Efteryderligereet par opklarende
imo d .
Ad 4
Fremlaggelee af budget 2011 tll godkendelee
og navnte herunder,at fallesudgifterne
var
CamillaScharffgennemgikdriftsbudgettet
med en stigningpH660.000kr.
budgetterede
planfor vedligeholdelse
for 2OLt-2015(vedlagt).Heraf
OleTangegennemgikbestyrelsens
pt af f .OOO
havde
valgt
at
budgettere
med
lobende
fremgik,at bestyrelsen
vedligeholdelse
fr.
og i alt kr. 900,000til stsrrevedligeholdelse.
skulleopfattessom varende
Det blev ptpeget,at vedligeholdelsesplanen/-budgettet
vejledende,iser med hensyntil de afsattebelabtil reparationaf tag, da detteafuentede
beslutningpEden kommendeekstraordineregeneralforsamling.
Der blevspurgttil renoveringaf ventilationsanlagget,
da der flere stederfortsatopleves
problemermed manglendeudsugning.Det blevoplyst,at der stadigmanglerat bliveudskiftet
emhetter, men at disseforventedesendeligtudskiftedemedioJuni,hvorefter
skullevere endeligtrenoveret.
ventilationssystemet
Detvedtagnebudgetfor 2011;
BUDGET
2010

Indtagter
AcontoE/F-bidrag
L e j ea n t e n n e . . . . , . . . . . .
Andreindtagter i avrigt...
I a|t.........
Rente i n d t a g t e r.........
Indtagter

i a|t...,,,.rr,!,irr..,r,.........,r..,r,.r,.

Udgiften
E|......
Vand.....
Renovation
Fo rs i k r i n g .e. r. ,. . . .
Abonnementer....
Lgnm.m. vicevart...

REGNSKAB
2010

4.640.000 4.639.057
45.000
4L.200
103.000
110.626
4.788.000 4.790.883
10.000
2.288
4.798.O0O 4,793.17L

600.000
571.595
1 . 1 0 0 . 0 0 0 t,726.252
300,000
311.021
210.000
2t8.354
65.000
55.620
773.OOO 916.645

BUDGET
2011
5.300.000
41.00 0
122.500
5.463.500
0
5.463.500

500.000
1.270.000
320.00 0
226.200
52.700
770.OOO

Tra p p e v a s k . . . . . ....
A d m in i s t r a t i o n sh o n o ra r........
Revisor...
Advokat...
af varmeregnskab.......
Udarbejdelse
Diverse
Lgbendevedligeholdelse..
Hav e p l a n , .
r
Lt s e,d o r p u m p emv.......
Uds k i f t n i nvge n t i l a ti o n ......,..
arbejder.........
Diversestorrevedligeholdelses
Re n t e u d g i f t e r , . ........
Samledeudgifter i a|t.,......,
r,r...rr..,,,.r,,..,
Arets under-/overskud..,.,....

480.000
22s.000
25.000
0
120.000
40,000
240.000
0
0
0
620.000
0

480.500
286.000
25.000
2.000
120.00 0
110.500
311.000
0
0
0
900.000
0

479.375
224.LOO
24.500
438
LL2.722
3L.726
229.475
25,000
39.LO7
326,973
0
L23

4.798.OOO 5,293.126

5.373.900

-499.955

89.600

Informatlon om skrtningen mod Oresund
Ad 5
af en plan
med arkitektBertelsenom udarbejdelse
StefanWeckorienteredeom samarbeJdet
godkendelse
i
kommunen.
somskaltil
for skrEningen,
MikkelborgParkhar sendtbrevtil kommunen,hvor der gores
Beboerreprasentationen
har derforvalgt,at folderenomkringplanen
indsigelse
over kommendeendringer.Bestyrelsen
hos
Parkindender sogesgodkendelse
for skrtningenudsendestil beboernei Mikkelborg
MikkelborgParkden 7.
kommunen.Derer desudenaftalt mademed Beboerreprasentatlonen
juni, hvorformtleter at opnEenighedom planerne.
MikkelborgParkefterfOlgende
Det blevtilfojet,at samarbejdetmed Beboerrepresentationen
MikkelborgParkhar
er blevetmegetpositivt,da formandenfor Beboerreprasentationen
bestyrelsesm0der.
deltageti ejerforeningens
MikkelborgPark,
der blevgivet af Beboerrepresentationen
Der spurgtestil hvilkeindsigelser
hibede som sagtat ^
ikke var blevetinformeretom, men bestyrelsen
hvilketbestyrelsen
Mikkelborg
Parkkunneenesom en losningpi det
og Beboerrepresentationen
ejerforeningen
kommendemode.
Valg af medlemmer tll bestyrelsen
Ad 7
ThornasFlandrupvar pt valg og modtoggenvalg.LiseKurevar tidligereudtrEdtaf bestyrelsen
og modtoggenvalg.Begge
og FlemmingVossvar indtrtdt pt postensom bestyrelsesmedlem,
blevenstemmigtgenvalgt,
Valg af suppleanter
Ad 8
valgt.
KirstineElmer,der blevenstemmigt
opstillede
Somsuppleant
Bestyrelsenbestodherefteraf:
Mikkefborg Park L7, 1. th.
ThomasFlandrup
MikkelborgPark, HorsholmApS (restejer)
OleTange
MikkelborgPark 1, 1. tv.
StefanWeck
MikkelborgPark 3, 1. th.
JorgenGrundtvig
MikkelborgPark22, 1. th.
Voss
Flemming
Park19, 3. tv.
SuppleantKirstineElmer Mikkelborg

PEvalg
PEvalg
Pt valg
Pt valg
Pt valg
Pt valg

2013
20t2
20L2
20L2
2013
20L2

Valg af revisor
Ad 9
blevenstemmigtgenvalgt.
PrlceWaterhouseCoopers
Ad 10 Valg af admlnistrator
as blevenstemmigtgenvalgt.
Dan-Ejendomme
Ad 11 Forslag
a) Forslagom fallesbetegnelse'Beboerforeningen':
forslaget.
SteenMogensLassonbegrundede
MikkelborgParkhedderdet, som lejelovens
Det blev pEpeget,at Beboerreprasentationen
bestemmelserforeskriver,
Bestyrelsen
oplyste,at den nye hjemmesideindeholderinformationfor bEdeejereog lejere,
sammen.
og er s8ledesmedtil at 'binde'foreningerne
Forslagetblev ikke sat til afstemning.
b) Forslagom at Parkudvalgetforelagger plan for aktiviteter:
forslagetog nevnte herunder,at der tidligerevar udfgrt opgaver,
NielsZinglersenbegrundede
varet
del
uenighed
om blandtbeboerneefterfolgende.
havde
en
som der
havde
to arbejdsweekender
at
Parkudvalget
om tret og at disseblev
StefanWeckoplyste,
granne
generel
vedligeholdelse
af
de
tit
omrtder, som beskaringaf det
brugt udelukkende
har droftetandreplaner,men der har lkkevaret tid til at ft
lavebuskadsmv. Parkudvalget
Planfor arbejdsdager blevetoffentliggjortved
udfartandetend generelvedligeholdelse.
opslagi opgangeneog pE hJemmesiden.
udfgrerikke storrearbejder,da disseindgEri selveden haveplan,der er under
Parkudvalget
af arkitektBertelsen.
udarbejdelse
at deltagei et kommendeParkudvalgsmode
Samuelsssn
for at
Efteren del debat,tilbod-BJorn
bistt med at ft laveten mereoverordnetplanfor de kommendearbejder.Parkudvalget
til neste mode.
takkedefor tilbudetog ville indkaldeBjarnSamuelsson
Forslagetblev ikke sat til afstemning.
c) Forslagom afsattelse af kr, 50-75,000 til kontrol af centralvarmestyringen:
var stigendesom
JesSorensenredegjordefor forslagetog nevnte herulder, at varmeudgiften
falgeaf et vasentligforhojetvarmeforbrugde sidste3 5r.
for ejendommen
har liggetmellemt,2 og 1,4 mio.
Vossoplyste,at varmeudgiften
Flemming
kr. de sidste5 Er.
Forslagetblev sat tll afstemning,der var to stemmerfor, men et flertalimod,hvorforforslaget
faldt.
d) Forslagom nedsatbetalingfor leje af falleslokaler:
forslageJog navnte blandtandet,at lejenkunnedifferentieres
alt
JesSgrensenbegrundede
kunnedesuden
efterom lokaletskullebrugestil fi personerellerstorreselskaber.Rengoring
ptlagges lejeraf lokalet,sEledesat udgiftentil dette kunnespares.
er kr. L.7OO,hvorafkr.
FlemmingVossoplyste,at lejenfor festlokaletinkl. kOkkenfaciliteter
kan lejesfor kr. 300, her er ikke
800 er til rengoring.Felleslokaletudenkgkkenfaciliteter
inkluderetrengoring.
medoplysning
om, at der tidligerehavdevaret en ordninghvor
ThomasFlandrup
supplerede
havde
lejerselv skullerenggre,men at denneikke havdefungeret,hvorforbestyrelsen
besluttetat leje af festlokaletvar inklusiverengoring.

forslaget
Forslagetblev sat til afstemning,der var 3 stemmerfor, men et flertalimod,hvorfor
faldt.
Ad 12 Eventuelt
Underpunkteteventueltblevfglgendeemnerbehandlet:
KasperSlumstruporienteredeom dette pt foresporgsel
- Ejerforholdet
for restejendommen,
fra et medlem.
hurtigstmuligt.
- Nyt energimerkeer udarbejdet,det vil blivelagt pt hj^emmesiden
lokale(ca.7 m2) og
stort
et
pr.
for
mBned
juti2011
100
kr.
til
- Kelderrumsle1e-itig"i
rru r.
kr. 50 pr' mEnedfor et lille(ca. 3 m2)'
og hevede
Da der ikke var flere emnertil behandling,takkededirigentenfor god ro og orden
kl. 21.15.
generalforsamlingen
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OleTange

Stefan Weck

