
Dan-Eiendorrurre as

Referat af ordiner. generalforsam I ing
I

E/F Mikkelborg Park r-31
afholdt den 6, maj 2OO8, kl. 19.OO

I ejendommens festlokale, Mikkelborg park

I  a l t  157 le j l igheder med et  fordel ingstal  p3 r : .oaz,  herunder resteiendommen. heraf
3 ved fuldmagt, af i alt 22o lejl igheder med et samlet fordelingstal pA L9.376, var
representeret pd genera lforsa m lingen.
Desuden var modt afdelingsdirektar Per Holm og administrator Camilla Scharff fra
Dan-Ejendomme as.

For general forsaml ingen var fastsat  fo lgende dagsorden:
1.  Valg af  d i r igent.
2. Bestyrelsens afleggelse af Srsberetning for det senest forlgbne 3r.
3. Fremleggelse ti l  godkendelse af Srsregnskab og status med pStegning af revisor.
4.  Fremleggelse af  godkendt dr i f tsbudget for  200g.
5.  Valg af  medlemmer t i l  bestyrelsen.
6.  Valg af  suppleanter.
7. Valg af revisor.
B. Valg af  administrator.
9.  Forslag.
10. Eventuel t .

Ad I  Valg af  d i r igent
Formand Thomas Flandrup bgd velkommen ti l de fremmodte og foreslog herefter som
dir igent Per Holm.

Generalforsamlingen blev herefter erkleret for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold t i l  vedtegtens bestemmelse.

Ad 2 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var sendt ud sammen med indkaldelsen, sSledes at  der var
mul ighed for at  st i l le sporgsm8t t i l  beretningen.

Der blev st i l let  sporgsmSl om de 881.000 kr. ,  som foreningen harf let  refunderet .  L ise
Kure oplyste, at refunderingen vedrorte arbejder, som var nevnt i Cowis rapport, der
skul le udfores for  den t id l igere ejers regning, men som var blevet udfort  af
ejerforeningen. Blandt andet var der refunderet  kr .  500.000 t i l  reparat ioner af  tag.

En ejer spurgte, hvorfor bestyrelsen Onske{te en ny vedligeholdelsesrapport. Thomas
Flandrup or ienterede om, at  bestyrelsen p3 f lere omr8der havde fundet Cowis rapport
ut i ls t rekkel ig sammenholdt  med udtalelser f ra forskel l ige hSndverkere og andre
fagfolk, hvorfor bestyrelsen onskede at f5 en ny rapport med en prioritering af de
arbejder,  som skul le udfores pE ejendommen. Der var lobende opstSet pro-bl"rur.
med forskel l ige bygningsdele,  som ikke fremgik af  rapporten, hvorfor bestyrelsen
onskede en komplet  gennemgang af  e jendommen.
Der var blandt ejerne del te meninger om, hvorvidt  en ny rapport  var nodvendig.
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En ejer spurgte, om de plaskevarn, som var blevet f jernet i forbindelse med maling af
altanerne, vil le blive opsat igen. Thomas Flandrup oplyste, at bestyrelsen havde
besf uttet ikke at fare sag mod SamPension p3 vegne af ca. 25-30 ejere for at f3
genopsat plaskevernene. Der var indhentet t i lbud pE opsetning af plaskevarn ti l  en
fordelagtig pris, hvis ejerne onskede at fB opsat disse.

Flere ejere udtrykte ti l fredshed med den ny gartner, som har ordnet det store gronne
omrSde, og der spurgtes ti l  om omr8det mellem golfbanen og foreningen horte ti l
foreningen, da det ogsS kunne trenge ti l  at blive ordnet.
Thomas Flandrup oplyste, at foreningen tidligere havde fSet beplantningen kraftigt
beskSret, hvilket medforte at foreningen blev polit ianmeldt af kommunen. Der kunne
eventuel t  ret tes henvendelse t i l  gol fk lubben ang8ende besker ing mv.
Der spurgtes i denne forbindelse ti l , hvilke opgaver den ny gartner udfarte; Lugning,
besker ing af  p lantekasser,  k l ipning af  hak og gr€sslSning var de pr imere opgaver.
Lugning mv. mel lem sten mv. tager v iceverten.

Der blev ti l  slut rettet en tak ti l  bestyrelsen for det arbejde, de har udfort.

Beretningen blev herefter taget t i l  efterretning.

Ad 3 Fremlaggelse af trsregnskab 2OO7 ti l godkendelse
Per Holm gennemgik Srsregnskabet i hovedtal, herunder at Srets resultat p3 tr.
845.651 hovedsagl igt  skyldte,  at  foreningen havde fSet refunderet  kr .  881.000 som
kompensat ion for  manglende vedl igeholdelse.

Det blev anfort, at de hoje vedligeholdelsesudgifter hovedsagligt skyldtes udgifter t i l
pasning af de granne omr8der, blandt andet trekroneloftningen, som var storstedelen
af udgi f ten.

Foreningens egenkapi ta l  udgjorde pr.  31.  december 2007 ca. 1,4 mio.

Arsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 Fremlaggelse af budget 2OO8 ti l godkendelse
Per Holm gennemgik budget,  herunder det afsat te belab pB t<r.  63.000 ikke var t i l
advokat,  men t i l  ingenior t i l  udarbejdelse af  vedl igeholdelsesplan, samt at  bestyrelsen
foreslog en stigning i fellesudgifter pE ca. 7o/o.

Vedl igeholdelsesudgi f terne var sat  t i l  kr .  769.000, hvi lket  skyldtes at  der blandt andet
skul le udfores fo lgende arbejder:

-  Revner i  murhjOrner og frostsprengninger
-  Omlegn ing  a f  e l  i  ke lderen
- Rens af  tagrender (halvdelen var udfort)
-  Vent i lat ion,  d iverse t imere skul le ski f tes
- Istandsetning af  fest lokale ( lof t  og mal ing)
-  Skrenter (kratrydning og t i lsker ing mv.)

En ejer spurgte, om bestyrelsen havde taget sidste 8rs forslag om frivi l l igt
fe l lesarbejde i  betragtning, eksempelvis med hensyn t i l  ordningen af  skrenter?



Thomas Flandrup nevnte,  at  kommunen havde givet  pSOuO om, at  der ikke mStte
fjernes noget, hvorfor bestyrelsen havde vurderet, at det kunne vere problematisk
med fellesarbejde, da man i s3 fald kunne frygte at der blev fjernet for meget.
Bestyrelsen havde imidlertid arrangeret en felles arbejdsdag, hvor der skulle males
plantekasser og p-pladser.

En ejer bemerkede, at vedligeholdelsesudgifterne 13 ca. L7o/o aver det, der fremgik af
Cowis rapport. Thomas Flandrup oplyste herti l , at der var en del arbejder som ikke var
udfart, hvorfor der var et eftersleb.

Det blev herefter oplyst, at bestyrelsen havde besluttet at frafalde forslaget om
stigning i fellesudgifter, men vil le fastholde budgettet, der i s3 fata vil le vise
underskud. Ole Tange, Property Group, bemerkede herti l , at restejendommen vil le
stemme imod en st igning i  fa l lesudgi f ter ,  b landt andet af  den 8rsag, at  det  i
vedtegterne fremgik at der ikke mStte ske opsparing. Ole Tange anfgrte desuden, at
restejendommen stottede bestyrelsens forslag ti l  budget, med det underskud, som det

v mStte medfgre.

Det reviderede budgetforslag, med uendrede udgifter og fastholdelse af
fellesudgifterne som for 2007, blev herefter sat t i l  afstemning og godkendt.

Ad 5 Valg af medlemmer ti l  bestyrelsen
Thomas Flandrup og Lise Kure genopst i l lede t i l  bestyrelsen. Herudover opst i l lede Ole
Tange og Gyrithe Saltorp, begge fra Property Group, samt Christian Romer.

Al le blev enstemmigt valgt .

Ad 6 Valg af  suppleanter
Som suppleant opst i l lede Flemming Voss, der blev enstemmigt valgt .

Bestyrelsen bestod herefter af:
Thomas Flandrup Mikkelborg Park L7, L.  th.
Lise Kure Mikkelborg Park 16, 1.  tv.
Ole Tange Property Group, restejendommen
Gyrithe Saltorp Property Group, restejendommen
Christ ian Romer Mikkelborg park 28, st .  mf.
Suppleant Flemming Voss Mikkelborg Park 22, L.  th.

Ad 7 Valg af revisor
Pr iceWaterhouseCoopers blev enstemmigt genvalgt .

Ad 8 Valg af administrator
Per Holm oplyste hert i l ,  at  det  er  af ta l t ,  at  Dan-Ejendomme as og foreningens
bestyrelse skal  genforhandle administrat ionsaftale,  da foreningens behov har endret
s ig vesent l igt  s iden st i f te lsen. Om der skal  indhentes al ternat ive t i lbud p3
administrat ion mv. v i l  i  sd fa ld vere bestyrelsens beslutning.

Dan-Ejendomme as blev enstemmigt genvalgt .



Ad 9 Forslag
Forslag om granne omrtder:
Forslagssti l lerne begrundede forslaget og anfarte, at der var nogle ejere, som kunne
hjelpe med praktisk arbejde pE de gronne omr8der, hvilket vil le kunne spare
foreningen for nogte udgifter t i l  gartner. Det foreslSede omkring fjernelse af treer
frafaldes, da kommunen har oplyst at de ikke accepterer, at der fjernes treer mv.
Forslaget gik derfor p3, om der kunne nedsettes et have-udvalg, som skulle kigge p3
hvilke arbejder, der skulle laves p3 Oe gronne omrSder.

En afstemning viste stort f lertal for nedsettelse af et udvalg.

Forslag/debat om mobi la nten ner:
Jette Boesen uddybede at der Onskedes en debat om opsetningen af
mobilantennerne, og at hun derfor havde sti l let sporgsmSlene ti l  bestyrelsen ti l
droftelse p3 generalforsamlingen.

Thomas Flandrup besvarede sporgsmSlene sSledes:
- Inden foreningen blev stiftet var der 4 antenner, og den ny kontrakt indebar

opsetning af  3-4 yder l igere.
-  Kontrakterne er uopsigel ige i  10 3r,  med mul ighed for for lengelse.
-  Lejeindtegten udgor kr .  77.5OO pr.  3r .

Per Holm oplyste, at beslutning om opsettelse af mobilantenner harte under
bestyrelsens ansvarsomrSde, og ikke var en beslutning, der skulle treffes p3 en
general forsaml ing.

Ad 10 Eventuelt
Have-udvalg:
Folgende medlemmer onskede at  del tage i  et  have-udvalg

Birgi t te Meistrup Mikkelborg Park 13, 1.  mf.
Jette Boesen Mikkelborg Park 2,  L.  tv.
Marianne Weck Mikkelborg Park 1,  1.  tv.

Nora Mogensen Mikkelborg Park 7,  L.  th.

Lone Fischer
Peter Fischer

Perni l le Blom
Ulla Her levsen
Ole Hjort

Mikke lborg  Park  9 ,2 .  tv .
Mikke lborg  Park  9 ,2 .  tv .

Mikkelborg Park 28, st .  mf.
Mikke lborg  Park  11 ,  1 .  th .
Mikke lborg  Park  2O,2 .  tv .

Ole Tange oplyste, at sSfremt en eller f lere af de boende lejere i restejendommen
onskede at  del tage, s3 restejer gerne at  d isse blev inkluderet  i  udvalget,

Containerrum:
Daren st8r Sben og containerrummet bruges derfor af  andre end ejendommens
beboere. Der skal  sat tes ny pumpe og evt .  l3s p3.

Ltsesystem:
Der spurgtes om lSsesystemet kunne skiftes p3 en gang - det havde bestyrelsen
fundet var for dyrt, derfor blev der skiftet lSse/nogler, n8r der var problemer med en
opgangs lSs  mv.



Vaskeri:
En l iste med priser mv. blev efterlyst. Lise Kure orienterede om, at der ikke var
prisendringer.

Da der ikke var flere emner ti l  behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og
hevede general forsaml ingen kl .  21.00.

l'teMutp , den lo.)ru 2oo8

Christ ian Romer

Gyrithe Saltorp

Flandrup


