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Referat af ordinær generalforsamling d. 8. marts 2022 
i Ejerforeningen Ebenezer, Pella og Zoar 

 
 
Der blev den 8. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Ebenezer, Pella og 
Zoar. Generalforsamlingen blev afholdt i Virum Hallerne, Geels Plads. 
 
Der var mødt 13 ud af 21 lejligheder op med et samlet fordelingstal på 1566 ud af 2292. Derudover 
deltog advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 
 
Der var følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Orientering vedr. udbedringsarbejde Borohus 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af formand til bestyrelsen 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af 2 repræsentanter for E/F til Grundejerforeningen Skovtofte 

10. Valg af revisor 

11. Valg af administrator 

12. Behandling af indkomne forslag 

13. Eventuelt. 

 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Advokat Eva Meiling blev valgt til dirigent og Anette Sommer som referent. 
Eva Meiling startede med at godkende afholdelse af generalforsamling iflg. vedtægterne iht. tidsfrist 
for indkaldelsen samt lokation for afholdelsen. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Formand Bjørn Ragle gennemgik årets beregning. I forhold til udbedringsarbejdet fra Borohus, 
henviste Bjørn Ragle til næste punkt på dagsordenen, hvor der ville blive redegjort herfor. Bjørn 
Ragle, der ikke genopstiller som formand, berettede herefter om sin tid som formand.  
 
Bjørn Ragle fortalte, at foreningen blev stiftet for 5 år siden og at han sammen med andre ejere havde 
meldt sig til bestyrelsen, for at imødegå eventuelle udfordringer med Entreprenøren der forestod 
renovering af ejendommen dengang. Dette havde der i høj grad vist sig at være behov for, og sag mod 
entreprenøren medførte et større arbejde for bestyrelsen igennem de 5 år.  
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Side 2 

 
 
Formanden syntes, at det er en velfungerende ejerforening at arbejde for og at ejerforeningen har et 
godt samarbejde med Grundejerforeningen Skovtofte og dennes bestyrelse. Herefter kom Bjørn  
 
Ragle med en stor tak til dem, der har hjulpet til med at få det til at fungere så godt, - også til dem der 
er fraflyttet. Også en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen og med en særlig tak til Kent Hedegaard 
for at tage sig af økonomi mv. Også en tak til administrationen; især advokat Eva Meilings store 
erfaring.   
 
Formanden afsluttede herefter en stor tak for minderne om en god pionertid og overgav hermed 
formandsposten til en ny formand. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål og beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Søren Holse og Kent Hedegaard gav herefter en orientering vedrørende sagen mod Borohus og det 
retsforlig af juni 2021 der er indgået. Kent Hedegaard indledte med en orientering om det anstrengte 
forhold der er med Borohus. 
  
Der blev fremlagt og kort gennemgået den arbejdsplan, som var baseret på forliget fra Borohus, for 
at vise hvad forventningerne havde været fra foreningens side. Men ingen af punkterne var blevet 
opfyldt i henhold til tidsplanen fra Borohus’ side. Det var opfattelsen, at de fleste større 
opgaver/udbedringer var gennemført, og at der kun manglede få udbedringer. 
 
Søren Holse gennemgik hvad og hvor Borohus var begyndt at udbedre og gav udtryk for at 
kommunikationen med Borohus fungerede meget dårligt, da der ingen svar kom retur, når man 
henvendte sig. Søren Holse oplyste, at der pt. ikke forelægger en ny arbejdsplan, hvilket gør 
opfølgning på status af udbedringen nærmest umulig, selvom enkelte opgaver er igangsat. Søren 
Holse anmodede Borohus om ny tidsplan tilbage i januar, men den var endnu ikke modtaget. 
 
Kent Hedegaard oplyste, at han har kontaktet Direktøren fra Borohus i Sverige dog uden fremgang. 
Der bør snart besluttes, om der eventuelt skal sættes advokat på. Kent Hedegaard oplyste også, at 
forsikringen har sluppet sagen efter forliget i juni 2021. Det positive i sagen er dog, at der ingen 
færdigmelding eller afleveringsforretning har fundet sted med Borohus endnu, og at 
forældelsesfristen først starter herefter.  
 
Herefter var der spørgsmål til farven på ejendommene, og Søren Holse forklarede, at facaderne er 
pudset med indfarvet puds og at reparation af dette agerer efter det eksisterende puds samt 
bundlaget af dette. Ny puds får derfor en anden farve når det tørrer op. Reparationen kan også 
medføre en forskel afhængig af værktøjet og den anvendte mængde vand. Dette er altid en udfordring 
ved pudsede huse. 
 
Kent Hedegaard oplyste yderligere, at ejendommen er ældre og indenfor kort tid skal der ske 
reparation af skorstene og udskiftning af hoveddøre. Skal ejendomme bevare sit flotte udseende må 
der forventes et årligt vedligeholdelsesbudget på 250-300 t.kr i fremtiden. 
 
Der blev kort drøftet dræn omkring udestue i nr. 13, hvor der ikke er fliser. Der var uenighed om 
tegning, som bestyrelsen sammen med Søren Holse vil følge op på i forhold til forliget. 
 
Bjørn Ragle spurgte til, hvornår det var det bedste tidspunkt for maling af vægge i kælder, hvortil 
Søren Holse besvarede, at der ikke kunne gives en præcis tidsramme. 
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Side 3 

 
 
 
Ad dagsordenens punkt 4: 
Regnskabet for 2021 var fremsendt på mail inden mødet og blev gennemgået af Kent Hedegaard, som 
oplyste, at resultatet var blevet meget bedre med 477.992 kr. mod budgetteret 105.000 kr. for året. 
Dette skyldtes især en indtægt på 278.625 kr. som var resultatet af forliget med Borohus, som delvis 
var dækning af en afholdt udgift i regnskabet i 2020.  
 
Det gode resultat hensættes til vedligehold og giver en fornuftig egenkapital og likvidbeholdning. 
 
Alle stemte for vedtagelse af Årsregnskabet for 2021 som herefter blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Budget for 2022 var fremsendt på mail inden mødet og blev gennemgået af Kent Hedegaard, som 
oplyste at fællesudgifter var nedsat til 525.000 kr. og at aconto varme sat op fra 1. januar. Det 
budgetterede beløb på 220.000 kr. til Grundejerforening, kan dog blive reguleret, hvis dette besluttes 
på Grundejerforeningens generalforsamling senere på året. 
 
Advokatbistand er sat i budget med 35.000 kr. af hensyn til eventuel sag mod Borohus såfremt de 
sidste mangler ikke bliver udbedret. Vicevært Mik’s Service er en ny omkostning i 2022 på 40.000 kr. 
i alt. 
 
Alle stemte for vedtagelse af Budget for 2022 som herefter blev godkendt.  
 
Ad dagsordenens punkt 6,7 og 8: 
Formand Bjørn Ragle (SKV 19) ønskede ikke genvalg som formand. 
 
Bestyrelsen indstillede nuværende suppleant Svend Jonsen, SKV 13, st. til valg som formand og Svend 
Jonsen blev enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem Georg Borup (SKV 17, 2.th.) ønskede genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Kent Hedegaard (SKV 3, st.+1.) ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. 
Gert Sejersen, SKV 15 stillede op som bestyrelsesmedlem  
 
Georg Borup og Gert Sejersen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består herefter af:  
Svend Jonsen, SKV 13, st. (formand) 
Georg Borup, SKV17, 2.th. (bestyrelsesmedlem) 
Martin Dinesen, SKV 13, 1.tv. (bestyrelsesmedlem) 
Merete Eshøj Thomsen, SKV 17, 1.th. (bestyrelsesmedlem)  
Gert Sejersen, SKV 15 (bestyrelsesmedlem) 
 
Som suppleanter opstillede Bjørn Ragle, SKV 19, st. samt Kent Hedegaard SKV 3. Begge blev 
enstemmigt valgt. 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Bestyrelsen indstillede Georg Borup og Merete Eshøj Thomsen som repræsentanter for 
ejerforeningen i grundejerforeningens bestyrelse og de blev begge enstemmigt valgt.  
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Bestyrelsen foreslog at Piaster Revisorer genvælges som revisorer. Piaster Revisorer blev 
enstemmigt genvalgt. 
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Ad dagsordenens punkt 11: 
Bestyrelsen foreslog at Virum Torv Advokater genvælges som administrator, og Virum Torv 
Advokater blev enstemmigt genvalgt. 
 
Ad dagsordenens punkt 12: 
Ingen forslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 13: 
Martin Dinesen fremlagde drøftelse af opsætning af el ladere til elbiler. Indlæg var fremsendt på 
forhånd, hvor Clever var kommet med et godt tilbud på cirka 106.000 kr. 
 
Det var besluttet i bestyrelsen, at det vil blive et privat initiativ og at der vil efter generalforsamling 
blive udsendt invitation til alle om at melde sig såfremt man er interesseret. 
 
Efterfølgende vil der blive afholdt orienteringsmøde for interesserede beboere med eventuel forslag 
om etablering af et EL-laug. Derefter skal forslag vendes med Grundejerforeningen og først derefter 
skal der gives tilsagn og tages øvrige beslutninger. Alle i ejerforeningen vil blive orienteret løbende. 
 
Martin Dinesen oplyste, at der også bliver holdt øje med evt. nye muligheder for tilskud under 
finansloven. 
 
Der blev spurgt til en tidsplan af hensyn til eventuelt køb af nye biler, hvortil Martin Dinesen svarede, 
at arbejdet med vedtægter for EL-lauget og andre møder kan tage tid, men når beslutningen er taget, 
har Clever en tidsramme på 4 uger for etablering mv. 
 
Til sidst gjorde Susanne Hedegaard opmærksom på, at der bliver kørt for stærkt på den lille 
strækning på Skovtoftevænget og bad om at farten blev sænket. 
 
Derudover var der enighed om at der skal strammes op med hensyn til udsætning af storskrald samt 
pap. 
 
Merete Eshøj Thomasen fulgte også op på affaldscontainer problemet, og oplyste, at der vil blive 
sendt retningslinjer ud omkring brugen af haveaffaldscontaineren. Den vil evt. blive fjernet i perioden 
hvor den ikke tømmes. 
 
Til sidst oplyste Merete også, at der vil blive pudset vinduer 28. marts og at der er aftale om at det 
gøres 3 gange om året. 
 
Martin Dinesen sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til Bjørn Ragle, især for hans gode 
pionerånd, indpisker og som leder for foreningen i de 5 år. 
 
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede 
for god ro og orden. 
 
Den 8. marts 2021 
 
 
Signeret digitalt 
____________________________________________ 
Dirigent 
Eva Meiling  
 
Signeret digitalt 
____________________________________________ 
Formand 
Bjørn Ragle 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-938075139497

Eva Mejling
Advokat

21-03-2022 16:49

Serienummer: PID:9208-2002-2-475502343872

Bjørn Ragle
Formand

22-03-2022 10:23

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat af ordinær generalforsamling d. 8.3.2022.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-03-21 14:44 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-21 14:44 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-21 14:44 En besked er sendt til Eva Meiling
2022-03-21 14:44 En besked er sendt til Bjørn Ragle
2022-03-21 16:45 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 93.164.x.x
2022-03-21 16:46 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 93.164.x.x
2022-03-21 16:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Eva Meiling
2022-03-21 16:49 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 8.3.2022.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-938075139497)
2022-03-21 16:49 Alle dokumenter sendt til Eva Meiling er blevet underskrevet
2022-03-22 10:21 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Bjørn Ragle og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 176.22.x.x
2022-03-22 10:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Bjørn Ragle
2022-03-22 10:23 Bjørn Ragle har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 8.3.2022.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-475502343872)
2022-03-22 10:23 Alle dokumenter sendt til Bjørn Ragle er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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 VbBP3MRXB7JpeDwfr5uHf3YaVbs7533gCdWtwTu81WI=


 
L28WtVLgZ19FanTUCgYA60YuqfqNTog8bV1VKT7WM8XacI7S+EG/Fd4FO8Do3U9bg/FLU65ReX7K
lLJaXm4EVZeSQEy++5qZh3n+QyTwITWxJaw9oariEHtv8gKLjiUeWe3ZoHlpXkZBMSLhCiR05KO0
/vfvG7MmDAmvcPzCMcx0d+kdsXCKS/MjmvVtW/sd4ZHrtv48/T11DKSiJFL9EbD3xaf2ZCn4kvac
Fx0elyHQedkYzNAwtiaD4/LyUlxtSfdPz2ZUEoZ1pOAKUCIwacd7e910h/ucYXoZlcn8kAYO70zM
UB9hS2JRHvbRscBR9XKP0MhUhLxLxLn6W6dLlg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIF/jCCBOagAwIBAgIEXih03jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTExMTEwNjU3
MTRaFw0yNDExMTEwNjU2NTZaMHQxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE6MBMGA1UEAwwMQmrDuHJuIFJhZ2xlMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTQ3NTUwMjM0Mzg3MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI26
yh4zz5skp8xvUUNa9a0DK8O+bxmHBJkhRuWPYCXwBdtX4dhlYstOZsA2oxZ+Xobp96caOoZcXedg
odUGsnt8a/QtQ9c5UBKwz5M9qDCcNiqZLuy4Ot2ATe3LzsfhuLrD29NuEJuNzPZTpqxr99kNJ5/E
zkrfr1oYs3mPiLj8j8sUs/xivMS0X0vkYWeZ9o2gXdvi16s9nfTz0iU+r5PT3dJX7uFUEdepXLhf
hqwLXc3uMn9j89AoMf++6n3Fe0rBF43NePLywv8N6Rg6vwY9CXEQDZnRhNqW3himboQ/RUUZVJ2C
LFR0bHYabMrHNAsUPlOBjLNQotZP77Bk0osCAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
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Referat af ordinær generalforsamling d. 8. marts 2022 
i Ejerforeningen Ebenezer, Pella og Zoar 


 
 
Der blev den 8. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Ebenezer, Pella og 
Zoar. Generalforsamlingen blev afholdt i Virum Hallerne, Geels Plads. 
 
Der var mødt 13 ud af 21 lejligheder op med et samlet fordelingstal på 1566 ud af 2292. Derudover 
deltog advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 
 
Der var følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 


2. Bestyrelsens beretning 


3. Orientering vedr. udbedringsarbejde Borohus 


4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 


5. Forelæggelse og godkendelse af budget  


6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 


7. Valg af formand til bestyrelsen 


8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 


9. Valg af 2 repræsentanter for E/F til Grundejerforeningen Skovtofte 


10. Valg af revisor 


11. Valg af administrator 


12. Behandling af indkomne forslag 


13. Eventuelt. 


 
Ad dagsordenens punkt 1: 
Advokat Eva Meiling blev valgt til dirigent og Anette Sommer som referent. 
Eva Meiling startede med at godkende afholdelse af generalforsamling iflg. vedtægterne iht. tidsfrist 
for indkaldelsen samt lokation for afholdelsen. 
 
Ad dagsordenens punkt 2: 
Formand Bjørn Ragle gennemgik årets beregning. I forhold til udbedringsarbejdet fra Borohus, 
henviste Bjørn Ragle til næste punkt på dagsordenen, hvor der ville blive redegjort herfor. Bjørn 
Ragle, der ikke genopstiller som formand, berettede herefter om sin tid som formand.  
 
Bjørn Ragle fortalte, at foreningen blev stiftet for 5 år siden og at han sammen med andre ejere havde 
meldt sig til bestyrelsen, for at imødegå eventuelle udfordringer med Entreprenøren der forestod 
renovering af ejendommen dengang. Dette havde der i høj grad vist sig at være behov for, og sag mod 
entreprenøren medførte et større arbejde for bestyrelsen igennem de 5 år.  
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Formanden syntes, at det er en velfungerende ejerforening at arbejde for og at ejerforeningen har et 
godt samarbejde med Grundejerforeningen Skovtofte og dennes bestyrelse. Herefter kom Bjørn  
 
Ragle med en stor tak til dem, der har hjulpet til med at få det til at fungere så godt, - også til dem der 
er fraflyttet. Også en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen og med en særlig tak til Kent Hedegaard 
for at tage sig af økonomi mv. Også en tak til administrationen; især advokat Eva Meilings store 
erfaring.   
 
Formanden afsluttede herefter en stor tak for minderne om en god pionertid og overgav hermed 
formandsposten til en ny formand. 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål og beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3: 
Søren Holse og Kent Hedegaard gav herefter en orientering vedrørende sagen mod Borohus og det 
retsforlig af juni 2021 der er indgået. Kent Hedegaard indledte med en orientering om det anstrengte 
forhold der er med Borohus. 
  
Der blev fremlagt og kort gennemgået den arbejdsplan, som var baseret på forliget fra Borohus, for 
at vise hvad forventningerne havde været fra foreningens side. Men ingen af punkterne var blevet 
opfyldt i henhold til tidsplanen fra Borohus’ side. Det var opfattelsen, at de fleste større 
opgaver/udbedringer var gennemført, og at der kun manglede få udbedringer. 
 
Søren Holse gennemgik hvad og hvor Borohus var begyndt at udbedre og gav udtryk for at 
kommunikationen med Borohus fungerede meget dårligt, da der ingen svar kom retur, når man 
henvendte sig. Søren Holse oplyste, at der pt. ikke forelægger en ny arbejdsplan, hvilket gør 
opfølgning på status af udbedringen nærmest umulig, selvom enkelte opgaver er igangsat. Søren 
Holse anmodede Borohus om ny tidsplan tilbage i januar, men den var endnu ikke modtaget. 
 
Kent Hedegaard oplyste, at han har kontaktet Direktøren fra Borohus i Sverige dog uden fremgang. 
Der bør snart besluttes, om der eventuelt skal sættes advokat på. Kent Hedegaard oplyste også, at 
forsikringen har sluppet sagen efter forliget i juni 2021. Det positive i sagen er dog, at der ingen 
færdigmelding eller afleveringsforretning har fundet sted med Borohus endnu, og at 
forældelsesfristen først starter herefter.  
 
Herefter var der spørgsmål til farven på ejendommene, og Søren Holse forklarede, at facaderne er 
pudset med indfarvet puds og at reparation af dette agerer efter det eksisterende puds samt 
bundlaget af dette. Ny puds får derfor en anden farve når det tørrer op. Reparationen kan også 
medføre en forskel afhængig af værktøjet og den anvendte mængde vand. Dette er altid en udfordring 
ved pudsede huse. 
 
Kent Hedegaard oplyste yderligere, at ejendommen er ældre og indenfor kort tid skal der ske 
reparation af skorstene og udskiftning af hoveddøre. Skal ejendomme bevare sit flotte udseende må 
der forventes et årligt vedligeholdelsesbudget på 250-300 t.kr i fremtiden. 
 
Der blev kort drøftet dræn omkring udestue i nr. 13, hvor der ikke er fliser. Der var uenighed om 
tegning, som bestyrelsen sammen med Søren Holse vil følge op på i forhold til forliget. 
 
Bjørn Ragle spurgte til, hvornår det var det bedste tidspunkt for maling af vægge i kælder, hvortil 
Søren Holse besvarede, at der ikke kunne gives en præcis tidsramme. 
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Ad dagsordenens punkt 4: 
Regnskabet for 2021 var fremsendt på mail inden mødet og blev gennemgået af Kent Hedegaard, som 
oplyste, at resultatet var blevet meget bedre med 477.992 kr. mod budgetteret 105.000 kr. for året. 
Dette skyldtes især en indtægt på 278.625 kr. som var resultatet af forliget med Borohus, som delvis 
var dækning af en afholdt udgift i regnskabet i 2020.  
 
Det gode resultat hensættes til vedligehold og giver en fornuftig egenkapital og likvidbeholdning. 
 
Alle stemte for vedtagelse af Årsregnskabet for 2021 som herefter blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens punkt 5: 
Budget for 2022 var fremsendt på mail inden mødet og blev gennemgået af Kent Hedegaard, som 
oplyste at fællesudgifter var nedsat til 525.000 kr. og at aconto varme sat op fra 1. januar. Det 
budgetterede beløb på 220.000 kr. til Grundejerforening, kan dog blive reguleret, hvis dette besluttes 
på Grundejerforeningens generalforsamling senere på året. 
 
Advokatbistand er sat i budget med 35.000 kr. af hensyn til eventuel sag mod Borohus såfremt de 
sidste mangler ikke bliver udbedret. Vicevært Mik’s Service er en ny omkostning i 2022 på 40.000 kr. 
i alt. 
 
Alle stemte for vedtagelse af Budget for 2022 som herefter blev godkendt.  
 
Ad dagsordenens punkt 6,7 og 8: 
Formand Bjørn Ragle (SKV 19) ønskede ikke genvalg som formand. 
 
Bestyrelsen indstillede nuværende suppleant Svend Jonsen, SKV 13, st. til valg som formand og Svend 
Jonsen blev enstemmigt valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem Georg Borup (SKV 17, 2.th.) ønskede genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Kent Hedegaard (SKV 3, st.+1.) ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. 
Gert Sejersen, SKV 15 stillede op som bestyrelsesmedlem  
 
Georg Borup og Gert Sejersen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består herefter af:  
Svend Jonsen, SKV 13, st. (formand) 
Georg Borup, SKV17, 2.th. (bestyrelsesmedlem) 
Martin Dinesen, SKV 13, 1.tv. (bestyrelsesmedlem) 
Merete Eshøj Thomsen, SKV 17, 1.th. (bestyrelsesmedlem)  
Gert Sejersen, SKV 15 (bestyrelsesmedlem) 
 
Som suppleanter opstillede Bjørn Ragle, SKV 19, st. samt Kent Hedegaard SKV 3. Begge blev 
enstemmigt valgt. 
 
Ad dagsordenens punkt 9: 
Bestyrelsen indstillede Georg Borup og Merete Eshøj Thomsen som repræsentanter for 
ejerforeningen i grundejerforeningens bestyrelse og de blev begge enstemmigt valgt.  
 
Ad dagsordenens punkt 10: 
Bestyrelsen foreslog at Piaster Revisorer genvælges som revisorer. Piaster Revisorer blev 
enstemmigt genvalgt. 
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Ad dagsordenens punkt 11: 
Bestyrelsen foreslog at Virum Torv Advokater genvælges som administrator, og Virum Torv 
Advokater blev enstemmigt genvalgt. 
 
Ad dagsordenens punkt 12: 
Ingen forslag. 
 
Ad dagsordenens punkt 13: 
Martin Dinesen fremlagde drøftelse af opsætning af el ladere til elbiler. Indlæg var fremsendt på 
forhånd, hvor Clever var kommet med et godt tilbud på cirka 106.000 kr. 
 
Det var besluttet i bestyrelsen, at det vil blive et privat initiativ og at der vil efter generalforsamling 
blive udsendt invitation til alle om at melde sig såfremt man er interesseret. 
 
Efterfølgende vil der blive afholdt orienteringsmøde for interesserede beboere med eventuel forslag 
om etablering af et EL-laug. Derefter skal forslag vendes med Grundejerforeningen og først derefter 
skal der gives tilsagn og tages øvrige beslutninger. Alle i ejerforeningen vil blive orienteret løbende. 
 
Martin Dinesen oplyste, at der også bliver holdt øje med evt. nye muligheder for tilskud under 
finansloven. 
 
Der blev spurgt til en tidsplan af hensyn til eventuelt køb af nye biler, hvortil Martin Dinesen svarede, 
at arbejdet med vedtægter for EL-lauget og andre møder kan tage tid, men når beslutningen er taget, 
har Clever en tidsramme på 4 uger for etablering mv. 
 
Til sidst gjorde Susanne Hedegaard opmærksom på, at der bliver kørt for stærkt på den lille 
strækning på Skovtoftevænget og bad om at farten blev sænket. 
 
Derudover var der enighed om at der skal strammes op med hensyn til udsætning af storskrald samt 
pap. 
 
Merete Eshøj Thomasen fulgte også op på affaldscontainer problemet, og oplyste, at der vil blive 
sendt retningslinjer ud omkring brugen af haveaffaldscontaineren. Den vil evt. blive fjernet i perioden 
hvor den ikke tømmes. 
 
Til sidst oplyste Merete også, at der vil blive pudset vinduer 28. marts og at der er aftale om at det 
gøres 3 gange om året. 
 
Martin Dinesen sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til Bjørn Ragle, især for hans gode 
pionerånd, indpisker og som leder for foreningen i de 5 år. 
 
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede 
for god ro og orden. 
 
Den 8. marts 2021 
 
 
Signeret digitalt 
____________________________________________ 
Dirigent 
Eva Meiling  
 
Signeret digitalt 
____________________________________________ 
Formand 
Bjørn Ragle 
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UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEXhVNSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MTkxMjIw
MzdaFw0yNDA4MTkxMjUwMzdaMHMxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE5MBIGA1UEAwwLRXZhIE1lamxpbmcwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIw
OC0yMDAyLTItOTM4MDc1MTM5NDk3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8hYJ
CdnTxWi02ZQIqSix2/MveA1237tfP6avbP5SLDakPnuMo1z5Ugr2D/mK9b9E8oeQOH+Vurg2yrat
Orj4BDdp0t22ndZQi7tFqRqUYWU8e4ckVVk3vzttoWfP6brJh5dv9oouEufmVY9s8ujgRA1J/QEU
O7LIxVkcREyrdOBCdr+32HUmrag8d1SFrH7YypUh8QLLAdypIu65a/ZcbBD/GyfVZrMCk/6VdM8O
y8y9gpY1Kw/mOFAxO8rcc/a6afWOtZFbB/v3pjsInboiKunjlz7KsBohcnaLjAwbMPBEwHyjqG0I
f8CDZ+MhzmP0zr16WGIi6RnRf5QPykJBHwIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGH
BggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20v
b2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEFMIIB
IjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsG
AQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWth
dGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZy
YSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRl
ciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBw
YXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0w
GwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzYzNzAfBgNVHSMEGDAW
gBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUysyeS8nxgffV70Nn65pbWQRswcowCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAyOM03rjFEoRJyhjBXjhzQBh0cDGMUKFsIF0gWN9i
9XSDknRMYo1VN5FBnajzKVcT09t9Np7xsVoLXkSahbohJfdcIrDM6OhN5RyTU8GQQQVdMmMUuiCM
TJ5clIq4jvbOsNyRgsbqFB4ISf3WQkZsuQ26HKN7gstUQNxdP18kXPAYmP4cABkySJD42+zPu/bO
NtQlN3FyYwuZvIYGgZV5gAnOs8sYstMWS1tmBS+WWUi7f6ptUvGZrHuIQAdUl4OiSOIpeEx8XTzS
4tR/TyWy3l1aSDaVezHeOmbZWumSOS2YPKKQFdeitP0DNK/glRu6CABYvg+uGqFWt5yGHWE7Xg==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBhZiBvcmRpbsOmciBnZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZyBkLiA4LjMuMjAyMi5wZGY6IDBmNzZiNmNmMTA3Mjg3N2EzZjJjY2NhZmZkNTI0NmEwMWZiMDJkZGNjZDgzZmYyMTk0OTk0MzZkMGQxNjA3MDc8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj5TaWduZXJpbmcgdG9rZW46IDFjNzZjMjUxLWM2ZmEtNDNlZi1iNzhhLTFiODBkMjU0MjI4NDwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken KAna4P7on3vlK78JFx+y5OmI58BD2TsICeI56jhHlas=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk5LjAuNDg0NC43NCBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 20595004-948f-43c8-a306-935be78b7169
  TimeStamp MjAyMi0wMy0yMSAxNTo0OToxMyswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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