
 1 

Referat af Humlegaardens generalforsamling 
d. 14. januar 2009 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsen beretning 
3. Forelæggelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 
4. Forelæggelse ad drift og likviditetsbudgettet til godkendelse og beslutning   

om eventuel ændring af boligafgiften 
5. Forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af administration og revision 
8. Eventuelt 

 
Fremmødte 
30 andele, 2 fuldmagter 
Desuden deltager:  
Henrik Lind: foreningens entreprenør 
Lene Hansen: Fra Sjeldani Administration 
Kirsten Sjeldani: Fra Sjeldani Administration 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Kirsten Sjeldani 
Referent: Trine Barfod 
 

2. Bestyrelsen beretning 
Den skriftlige beretning er udsendt med dagsorden. 
 
Formanden orienterer om de planer, vi har lavet for det kommende nye tag.  
Loftrummene skal været ryddet senest 1. marts. Alt, hvad der står på lofterne efter 1. 
marts, betragtes som storskrald.  
 
Henrik Lind orienterer om forløbet med det nye tag og den kommende tagterrasse. Der 
kan ses billeder på FriborgLassen.dk – der er tagterrassen fra Sommerstedgade. Planen er 
vedlagt referatet 
 
Der er i år også arbejdet med muligheden for fælles digital TV, der opfordres til, at der 
bliver arbejdet videre med en mulighed for, at alle kan modtage de 6 – 8 gratis kanaler, 
der bliver udbudt via Boxer. 
Der bliver opfordret til, at processen speedes op, og folket nikker til, at det er en god ide. 
 
Der blev spurgt ind til vinduesmalingen, og de efterfølgende hængende lister. Bestyrelsen 
har besluttet, at andelsforeningen betaler for nye lister. Udgiften bliver taget af 
driftsbudgettet. 
 
Beretningen godkendes. 
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3. Forelæggelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 
Årsregnskabet gennemgås. 
Foreningen har stadig en meget fornuftig økonomi 
 
Der bliver spurgt ind i til den afgørelse, der er lavet i landsretten, hvor 
andelsboligforeninger bliver beskattet efter de indtægter, de har haft efter stiftelsen. Det 
blev henstillet til, at der på næste regnskab skal være en beregning af, hvad det koster i 
skattekroner at sælge den sidste lejlighed. 
 
Bestyrelsen har valgt at bruge den offentlige vurdering som udgangspunkt for fastsættelse 
af andelskronen. Bestyrelsen indstiller, at andelsværdien er den samme som sidste år. 
 
Regnskabet og andelsværdien vedtages. 
 
 

4. Forelæggelse ad drift og likviditets budgettet til godkendelse og beslutning om 
eventuelt ændring af boligafgiften 

 
Drift budgettet gennemgås. 
 
Det pointeres, at der er afsat midler på budgettet til at udskifte de punkterede vinduer, 
bestyrelsen gennem året har registreret.  
 
Budgettet vedtages. 
 

5. Forslag 
 
Bestyrelsens forslag vedtægts I:  

Forslag om etablering af elektronisk betalingssystem. 

Enstemmigt vedtaget. 
 
Bestyrelsens forslag vedtægts II: 
Forslag om at ophæve begrænsningen på 100 lejligheder i Humlegården, så det fortsat er 

muligt, at lægge lejligheder sammen op til 140 m2. 

 
Vedtages med 2/3 af de fremmødte – forslaget indstilles til ændring ved næste 
generalforsamling. 
 
Alternativ forslag fra Lisa Hvideg, Ingerslevgade 148, 2.tv 

Forslag om areal for sammenlægningerne op til 160 m2  
For 20 
Imod 6 
Hverken for eller i mod 6 
Forslaget er faldet. 
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Bestyrelsens forslag III: Revideret Husorden 
Vedtaget enstemmigt. 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
2 Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Trine Barfod, Sigerstedgade 6 4. tv. - genvalgt 
Ane Haugaard Lauer, Sigerstedgade 10 3. th. - genvalgt 
 
2. suppleant på valg:  
Rikke Hyldig,  Knud Lavartsgade 7 4. th. – genvalgt 
Lina Haugård, Knud Lavartsgade 7 4. tv.  - genvalgt 
 

7. Valg af administration og revision 
 

Valg af administration: Sjeldani administration – genvalgt 
Valg af revisor: Alsø & Breinholt - genvalgt 
 

8. Eventuelt 
 
A - Læsevenlig skriftstørrelse på fælles information 
Det blev kommenteret, at sedler med fælles information, der bliver sat op i opgangene, er 
i en størrelse, så alle kan læse det.  
Der blev opfordret til, at der bliver delt information ud til folk personligt, så de, der 
sjældent kommer på gaden, også får fælles informationer 
 
B - Vandregningen / Vandmåleren 
Der er rigtig mange vandmålere, der er kalket til. I øjeblikket bliver vand beregnet ud fra 
meget gamle målinger. 
Der er tvivl om hvem, der har ansvaret for vedligeholdet af vandmålerne. Bestyrelsen 
blev bedt om at finde ud af, hvem der har ansvaret. 
 
C - 4. sals udvidelser Hildur/ Jørgen 
Forslag udsendt med dagsorden - fra Jørgen, Knud Lavardsgade 3, 4. tv. og Hildur, 
Sigerstedgade 4, 4.th 
 
Der var fin tilslutning til forslaget. 
Der var stor interesse for, at der bliver en rundgang på loftet, så flest mulig har adgang til 
tagterrasse og loftrum. 
 
Det blev pointeret, at det er krav fra Københavns kommune, at der er pulterrum til alle 
andelshavere. 
 
Alternativt forslag fra Johan, Knud Lavardsgade 9, 3.th. 
Forslaget er, at loftarealet bliver stillet gratis til rådighed, se rundsendt forslag. 
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Opfordring til, at der afholdes beboermøde om forslaget. 
 
D - Solenergi 
Forslag om, at der tænkes solenergi ind i en ny tagrenovering. 
 
E - Fælleslokale under Sigerstedgade 
Opfordring til at bruge kælderen under Sigerstedgade 6 – 8 til fælleslokale 
 
 

Tak for god ro og orden 
 


