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Referat af ordinær generalforsamling i  
andelsboligforeningen Humlegården 

 

Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 
i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen var som følger: 
 
1. Valg af dirigent 
Formand Tom Holmberg bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog 
Rasmus Juul Nyholm fra Administrationshuset som dirigent og Isabella Møller tillige fra 
Administrationshuset som referent. Begge blev enstemmigt valgt.  
 
Dirigenten takkede for valget og kunne med de tilstedeværendes samtykke erklære 
generalforsamlingen for indvarslet med den i vedtægterne anførte frist. Der var fremmødt 25 
andele - heraf 3 ved fuldmagt, af i alt 88 andele. 
 
2. Bestyrelsens beretning  
Beretningen var forinden generalforsamlingen udsendt til medlemmerne. 
Der var ingen bemærkninger og beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
3. Forelæggelse af årsrapporten og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskabet 
Rasmus Juul Nyholm gennemgik årsrapporten for perioden  
01.10.2010 - 30.09.2011, gennemgangen gav bl.a. anledning til følgende bemærkninger: 
 
▪ Boligafgiften var lidt højere end budgettet, dette skyldes at foreningen har solgt 

lejeboliger og omdannet disse til andele.  
▪ Fortovsrenholdelse er en ny udgift, idet Københavns Kommune har overtaget 

renholdelsen af foreningens fortove.  
▪ Regnskabsåret afsluttes med et resultat på kr. 1.195.675. 
 
Dirigenten gennemgik herefter beregningsgrundlaget for andelskronen, der er opgjort efter § 
5, stk. 2.c. den kontante ejendomsværdi. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten. 
 
Årsrapporten 2010/11 og en andelskrone på 62,35 blev enstemmigt godkendt  
 
4. Forelæggelse af driftsbudget 2011 og 2012 til godkendelse og beslutning om 

eventuel ændring af boligafgiften 
Dirigenten gennemgik budgettet for perioden 01.10.2011 – 30.09.2012. 
Heraf kan følgende nævnes: 
 
▪ Jf. generalforsamlingen 2011, blev det besluttet, at boligafgiften reguleres 1,5 % på hvert 

år i oktober. 
▪ Et medlem ønskede at vide, om det kunne svare sig at omlægge til et lån med en lavere 

rente, f.eks. et 3,5 %. Dirigenten forklarede, at grundet kurstabet ville dette ikke kunne 
svare sig med foreningens nuværende lån. 
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Budget for 2011/12 blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Forslag 
 

 A. Genvedtagelse af vedtægtsændring § 14, stk. 1. v/bestyrelsen 
 Ændring er anført med kursiv og fed 
  
 Ændres fra: ”Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed skal meddelelse om udmeldelse 

af andelsboligforeningen ske skriftligt med 3 måneders varsel. Meddelelsen skal 
fremsendes til administrator. Varslet kan nedsættes ved skriftlig aftale. I øvrigt er han/hun 
er berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse med stk. 2.  

 Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal skriftlig 
begrundelse gives.” 

 
 Ændres til: ”Andelshaver er berettiget til at overdrage sin andel i overensstemmelse 

med stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse skal 
skriftlig begrundelse gives.” 

 
 Der var ingen kommentarer, og forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
  
 B. Byggesag: Tag-udskiftning. v/bestyrelsen 
 Formand Tom Holmberg forklarede, at foreningens tag ikke er nævnt i foreningens 

tilstandsrapport. Grundet de efterhånden mange tagskader, har bestyrelsen fået udarbejdet 
en rapport på taget tilstand. Rapporten viser, at foreningens tag (dog undtaget taget på 
Knud Lavardsgade) er i meget dårlig stand, og at det vil koste en større sum hvert år at 
vedligeholde taget. 

 
 Bestyrelsen har derfor vurderet, at en tagudskiftning er mest hensigtsmæssigt, grundet 

tagets tilstand samt de gunstige håndværker priser. 
    Indeholdt i byggesagen, er desuden en renovering af foreningens facader og vinduer, som 

fordelagtigt kan foretages i forbindelse med et tagprojekt. 
 
 Såfremt det bliver lige nødvendigt at hjemtage et nyt lån i forbindelse med byggesagen, 

påregner bestyrelsen og administrationen en mindre boligafgifts stigning.  
  
 På denne baggrund stilles nedenstående forslag: 
 Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en udskiftning af foreningens tag. Projektets 

budgetramme er anslået til i alt ca. kr. 6.400.0000 jf. vedlagte tilbud fra Friborg & Lassen 
A/S, samt udgifter til byggesagsadministration, forsikring, lånegebyr mv. Samtidig 
bemyndiges bestyrelsen til at hjemtage de nødvendige byggekreditter og realkreditlån samt 
indgå de nødvendige rådgivningsaftaler med teknikker, administrator, advokat mv. idet 
omfang at det er nødvendigt.  

 
 Det forventes, at hele eller størstedelen af byggesagen finansieres gennem de opsparet 

midler foreningen har til rådighed (pt. omkring kr. 2.800.000), samt indtægter ved salg af 
lejeboliger, den kommende periode. Resterende byggeudgifter finansieres ved hjemtagelse 
af et fastforrentet obligations- eller kontantlån, pt. 4 %. Det vil sige, at hvis der f.eks. sælges 
ledige lejligheder for kr. 1.000.000, så modregnes dette beløb i de kr. 6.400.000 og 
lånebehovet bliver hermed kr. 5.400.000. Fratrukket foreningens nuværende likvide midler 
på kr. 2.800.000, skal så i alt optages et lån på kr. 2.600.000. Foreningen har også et større 
beløb afsat til løbende vedligeholdelse af taget, som også vil indgå i denne pulje. 
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 Projektets vedtagelse forventes ikke at medføre en ændring i boligafgiften, dog afhænger 
dette af salg af lejeboliger. Lånebehovet vil derfor først være klarlagt i slutning af 
byggesagen og såfremt der skal ske ændring i boligafgiften, vil der blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling med vedtagelse af en ændring i boligafgiften på 
dagsorden. 

 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 C. Istandsættelse og udvidelse af viceværtkontor. v/bestyrelsen 
 Tom Holmberg præsenteret forslaget og forklarede, at bestyrelsen gerne vil forbedre 

vicevært Thor Pedersens lokaler og dermed arbejdsforhold. Foreningen har endvidere 
modtaget et påbud fra Arbejdsmiljø kontrollen omkring en udbedring af toilet- og bade 
faciliteterne. 

 
 Forslag: 
 Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til at igangsætte en renovering af 

viceværtens lokaler med en budgetramme på omkring kr. 80.000 ekskl. moms. 
 Bestyrelsen påtænker bl.a. at isætte døre ud mod går fra kontoret, samt at få lavet værksted 

i rum der støder op til kontoret. 
 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
 D. Humlegården udvider sendefladen på vores fælles antenne til at omfatte TV2. v/ 

bestyrelsen 
 Trine Barfod motiverende forslaget og uddybede, at med foreningens nuværende antenne 

installation, vil det ikke være muligt at se TV2 fra 11. januar 2012, når signal bliver ændret 
til MPEG 4 format. Hvis foreningen ønsker en kollektiv modtagelse af TV2 via Bokser, 
kræver det en ekstra boks i tilknytning til foreningen nuværende antenne-installation. 

 Denne løsning koster blot 12,5 kr./pr. andel/mdr. For de medlemmer der også ønsker TV 
via Bokse, vil Bokser modregne de 12,5 kr. i opkrævningen af TV-pakken. 

 Løsningen vil koste foreningen et engangsbeløb på ca. kr. 20.000 samt en årlig kortafgift kr. 
850. 

  
 På denne baggrund stilles nedenstående forslag: 

Bestyrelsen bemyndiges til, at iværksætte en opgradering af antenneanlægget samt at indgå 
aftaler med Boxer. Foreningen afholder udgift til udbygning af anlægget samt årlig 
kortafgift.  
Beboerne opkræves ml. 12,5 – 15 kr. pr. mdr. for TV2. 

 
 Forslaget blev vedtaget med tre blanke stemmer og resten for. 
 
       E.  El-renovering v/ Johan 
 a) Johan Poulsen forslog, at man i forbindelse med en den kommende tagudskiftning, får 

sat solceller på taget. Tanken er, at solcelleanlægget skal dække alle fælles el-udgifter og 
om muligt delvis dække beboernes elforbrug. 

 Efter en længere diskussion blev det besluttet, at bestyrelsen i samråd med forslagsstiller 
blev bemyndiget til at undersøge et solcelleprojekt, herunder pris og en vurdering af de 
økonomiske situationer efter en implementering. Bestyrelsen bemyndiges endvidere, til 
at indgå rådgivningsaftaler med ingeniører samt administration. 

 Såfremt den uddybende rapport er positiv, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor forslaget vil blive behandlet. 
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  b) Johan Poulsen foreslog, at man slukkede for varmepumpen om natten for at begrænse 

varmetabet i foreningen. Efter en kortere diskussion, trak Johan forslaget tilbage, idet 
bestyrelsen påpegede, at der var flere tiltag ifølge EMO rapporten der var mere 
hensigtsmæssige at få foretaget. Bestyrelsen vil derfor i løbet af året få gennemgået EMO 
rapporten, og tage stilling til hvilke tiltag der skal udføres. 

 
 Forslaget ændres derfor til, at bestyrelsen bemyndiges til at undersøge hvilke tiltag jf. 

EMO-rapporten der skal udføres. 
 
 c) Johan Poulsen havde også fremsat forslag vedr. en udskiftning af hovedkabler og 

stigestrenge, men valgte at trække tilbage, og bearbejde forslaget yderligere inden det 
fremsættes som et egentlig forslag. 

 
6. Valg til bestyrelsen og suppleanter 
 
a. Følgende medlemmer er på valg: Tom Holmberg 
    Ida Marie Lindqvist 
 
Jørgen Eriksen var udtrådt midt i en valgperiode, og der skal vælges et nyt 
bestyrelsesmedlem for den resterende periode på 1 år.  
 
Tom Holmberg blev genvalgt for 2 år og Johan Poulsen overtog den et årige bestyrelsespost. 
   
b. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 

 
Tali Razga blev valg som suppleant. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og består af: 
 
Medlem: På valg: 
 

Tom Holmberg – formand 2014 
Trine Barfod 2013 
Kent Michelsen - næstformand 2013 
Anne Jensen 2013 
Dorte Bjerregaard Jensen - sekretær 2013 
Johan Poulsen 2013 
 

Tali Razga - 1. supplant 2013 
 

   
7. Valg af administrator og revisor 
Administrationshuset A/S blev enstemmigt genvalgt som foreningens administrator. 

 
Nielsen & Christensen blev enstemmigt genvalgt som foreningens revisor. 
 
8. Eventuelt 
Under punktet blev følgende emner drøftet: 
 
▪ Tali Razga havde undersøgt muligheden for altaner ud mod gården, og ønskede i denne 
forbindelse at modtage en stemningstilkendegivelse fra generalforsamlingen. Tali Razga 
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opfordrede endvidere de medlemmer med interesse for et sådant projekt, at rette 
henvendelse til hende, således at der kunne arbejdes videre med et altan-projekt.  
 
▪ En beboer foreslog, at man fjernede låsene på dørene på loftet, da loftet oftest benyttes til 
gennemgang.  Bestyrelsen vil drøfte ideen. 
 
Der var herefter ikke flere punkter til drøftelse, hvorefter dirigenten hævede 
generalforsamling kl. 20:29 og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________  
Rasmus Juul Nyholm – dirigent Isabella Møller - referent  
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Tom Holmberg  Anne Jensen 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Trine Barfod  Kent Michelsen  
 
 
_____________________________         _____________________________ 
Dorte Bjerregaard Jensen                           Johan Poulsen 
 


