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J.nr. 195-1

Referat af ordinær generalforsamling 2016 

i A/B Fægtegården 

Der blev den 12. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling i A/B Fægtegården, Hvidovre. 

Generalforsamlingen afholdtes i Auditoriet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren, 2650 

Hvidovre, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

årsregnskabet.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel

ændring af boligafgiften.

5. Forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 28 andelshavere. Endvidere deltog statsaut. 

revisor Erik Nilsson, Orla Lei og Jacob Støvring fra Nordea samt advokat Eva Meiling og 

administrator Stine Riis Simonsen fra Virum Torv Ejendomsadministration I/S. 

Formand for bestyrelsen Martin Clemmesen præsenterede Nordea, administrator samt 

statsaut. revisor Lisbet Kindvig, der bliver ny revisor for A/B Fægtegården når Erik Nilsson går 

på pension til sommer. Samtidig blev Erik Nilsson takket for mange års godt samarbejde. 

Ad dagsordenens punkt 1: 

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht. 

vedtægterne var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

Ad dagsordenens punkt 2: 

Formand Martin Clemmesen aflagde bestyrelsens beretning, hvilket ledte til drøftelser om 

blandt andet rensning af fjernvarmefiltre og muligheden for at indhente tilbud på etablering 

af tyverisikring på vinduer og døre. 

Er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfimdet. Ansvar5forsikring og garanti er stillet via 
Alm. Brand/GDH Gerling efter de af Advokatsamfimdet fastsatte regler. 



Endvidere blev det drøftet, hvorvidt det er i orden at opbevare storskrald i teknikrummet. 
Raili Jeppesen (andel 44) synes ikke det er i orden og foreslår, at man ind imellem selv tager 
en tur på genbrugspladsen. Raili er gerne behjælpelig såfremt en andelshaver har brug for 
det. 

Martin Clemmesen bemærkede, at den nuværende storskraldsordning er ophævet, hvorfor 
den enkelte forening ikke længere kan ringe til kommunen for at få hentet storskrald. I 
stedet har Grundejerforeningen Avedørelejren indgået en aftale med kommunen om 
afhentning af storskrald ved Alarmpladsen ca. hver 2. måned. Der oplyses om datoer på den 
nye opslagstavle, der er sat op på siden af teknikrummet. Endvidere kommunikeres det på 
Facebook under den interne gruppe "Fægtegården". 

Årsberetningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

Ad dagsordenens punkt 3: 

Revisor Erik Nilsson gennemgik årsregnskabet, der efter enkelte spørgsmål blev enstemmigt 
godkendt. Andelskronen er herefter kr. 2,32, jf. regnskabet. 

Ad dagsordenens punkt 4: 

Formand Martin Clemmesen gennemgik det udsendte budget, der blev enstemmigt 
godkendt med uændret boligafgift. 

Ad dagsordenens punkt 5, følgende forslag: 

1. Omlægning af/ån:

Foreningens lån med renteswap udløber 30.06.2016, hvorfor det skal refinansieres. 

Bestyrelsen fremlægger følgende 2 finansieringsfors/ag fra Nordea: 

1. 30-årigt obligationslån 3,0% uden afdrag i 10 år

2. 30-årigt rentetilpasnings/ån F5 med afdrag.

Der vedlægges beskrive/se af de 2 finansieringsfors/ag. Orla Lei fra Nordea deltager på 

genera/forsamlingen, hvor der vil være mulighed at få besvaret eventuelle spørgsmål 

vedrørende finansieringsforslagene. 

Genera/forsamlingen stemmer herefter om, hvilket af de 2 finansieringsfors/ag, foreningen 

ønsker at benytte. 



Såfremt genera/forsamlingen vælger at benytte finansieringsfors/ag 1, bemyndiges 
bestyrelsen til at optage lånet med kurs tættest på 100 ved hjemtagelse. Endvidere 
bemyndiges formanden for bestyrelsen til at indgå fastkursaftale med Nordea Kredit. 

Efter udsendelse af indkaldelsen er renten på et obligationslån faldet til 2,5%, hvorfor 

Nordea omdelte og gennemgik opdateret materiale. Efter besvarelse af spørgsmål fra 

generalforsamlingen blev det med stort flertal vedtaget, at optage et 2,5% fastforrentet 30 

årigt obligationslån samt at bemyndige bestyrelsen til at optage lånet med kurs tættest på 

100 ved hjemtagelse. Endvidere bemyndigedes formanden for bestyrelsen til at indgå 

fastkursaftale med Nordea Kredit. 

Efter generalforsamlingen er det 2,5% fastforrentede 30 årige obligationslån nominelt kr. 

34.135.000,- kurssikret til d. 30.6.2016 til kurs 96,675. 

2. Evt. omlægning af lån inden næste generalforsamling:

Bestyrelsen stiller forslag om følgende: Såfremt renten på fastforrentede lån måtte falde 
således det vurderes af bestyre/sen, at en omlægning til et nyt fastforrentet 30-årigt lån med 
lavere rente vil være rentabel, bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at omlægge 
foreningens fastforrentede lån. Formanden bemyndiges til at indgå fastkursaftale. 
Bemyndige/sen gælder indtil næste ordinære generalforsamling. 

Efter en drøftelse heraf bliver forslaget vedtaget med overvældende flertal. 

3. Opsigelse af kassekredit:

Bestyrelsen stiller forslag om opsigelse af kassekreditten. Årsagen hertil er, at Nordea vil 
hæve bidragssatsen på realkreditlån med 0,2%. Nordea tilbyder dog at fastholde den 
nuværende bidragssats såfremt kassekreditten opsiges. Da vi ikke benytter trækningsretten 
på kassekreditten, indstiller bestyrelsen til, at kassekreditten opsiges. 

Det blev med overvældende flertal vedtaget, at opsige foreningens kassekredit i Nordea. 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

Formand Martin Clemmesen, Holger Sørensen og Lars Frederiksen. Martin Clemmesen og 

Holger Sørensen blev begge enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode. 

Lars Frederiksen ønskede ikke at genopstille. I stedet for Lars Frederiksen valgtes Karin 

Kirchhoff. 

Raili Jeppesen valgtes som suppleant. 



Bestyrelsen består herefter af: 

Johan Martin Clemmesen, Vestre Kvartergade 7B, 1. Formand 

Holger Sørensen, Vestre Messegade 7E, st. Bestyrelsesmedlem 

Jesper Ellitsgaard, Vestre Messegade 7B, 1. Bestyrelsesmedlem 

Dorte Roepstorff, Vestre Messegade 7G. Bestyrelsesmedlem 

Karin Kirchhoff, Konstabelgade 3F, 1. Bestyrelsesmedlem 

Raili Jeppesen, Konstabelgade 3F, st. Suppleant 

Ad dagsordenens punkt 7: 

Generalforsamlingen drøftede larmen fra råge kolonierne i de store træer ved vejen. 

Endvidere drøftede man effekten af de opsatte skilte om Nabo Hjælp. Der tages evt. initiativ 

til opsætning af flere skilte. Dog har grundejerforeningen strenge regler for, hvor skiltene må 

placeres. 

En andelshaver henstiller til, at man forsøger at overholde 10 meter reglen ved parkering, da 

udsynet ved udkørsel bliver dårligt når bilerne parkerer tættere på end 10 meter. 

Der opfordres til at afholde endnu en havedag i håb om større deltagelse. Opslag herom vil 

ske på den nye tavle og på Facebook. 

Karin Kirchhoff meldte sig til at stå for det grønne udvalg. 

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og 

hævede generalforsamlingen 

Den 25. april 2016 

Underskrevet af bestyrelsen
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Tillæg til referat af ordinær generalforsamling 2016 

i A/B Fægtegården 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Bestyrelsesmedlem Gissur J6nsson var ikke på valg og er fortsat med i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Johan Martin Clemmesen, Vestre Kvartergade 7B, 1. Formand 

Holger Sørensen, Vestre Messegade 7E, st. Bestyrelsesmedlem 

Gissur J6nsson, Vestre Messegade 7E, 1. Bestyrelsesmedlem 

Jesper Ellitsgaard, Vestre Messegade 7B, 1. Bestyrelsesmedlem 

Dorte Roepstorff, Vestre Messegade 7G. Bestyrelsesmedlem 

Karin Kirchhoff, Konstabelgade 3F, 1. Bestyrelsesmedlem 

Raili Jeppesen, Konstabelgade 3F, st. Suppleant 

Den 22. juni 2016 

Er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfimdet. Ansvarsforsikring og garanti er stillet via 
Alm. Brand/GDH Gerling efter de af Advokatsamfitndet fastsatte regler. 

Underskrevet af bestyrelsen




