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Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 26. november 2019
i Ejerforeningen matr. nr. 3039 og 3040 Vanløse

Der blev den 26. november 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen matr. nr
3039 og 3040 Vanløse. Generalforsamlingen afholdtes i mødelokalet i kælderen, Hasselvej l, 2720
Vanløse, med følgende dagsorden:

Da sorden

l. Valg af dirigent

2. Projekt om udskiftning af faldstammer og vandinstallationer
3. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 24 lejligheder, heraf 8 ved fuldmagt. Endvidere, deltog arkitekt
Henrik Svalebæk, rådgivende ingeniør Jesper Christensen samt advokat Eva Meiling og advokat Anne
Falkenberg fra Virum Torv Advokater,

Ad punkt l:

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som bød velkommen samt konstaterede, at
generalforsamlingen iht. vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Til referent valgtes
advokat Anne Falkenberg.

Ad punkt 2:

Afstemning om udskiftning affaldstammer og vandrør blev udskudt på seneste afholdte ekstraordinære
generalforsamling, idet mulighederne for strømpeforing af faldstammerne skulle undersøges nærmere
som et alternativ til fuld udskiftning af faldstammer.

Ingeniør Jesper Christensen forklarede i den forbindelse, at vandrørene ikke kunne udskiftes alene-uden

ligeledes at udskifte faldstammerne, idet disse er etableret lige op ad hinanden, og er af samme årgang.

Afstemning skulle foretages mellem følgende forslag:

Forslag l: Fuld udskiftning af faldstammer og vandrør
Forslag 2: Strømpeforing affaldstammer
Forslag 3: Udskiftning af vandrør

Advokat Eva Meiling forklarede, at forslag 2 og 3 kunne besluttes enkeltvis eller de kunne supplere
hinanden, således at begge forslag kunne vedtages.
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En beboer påpegede, at der dryppede vand ned fra loftet, og mente at det ligeledes krævede bestyrelsens
stillingtagen. Arkitekt Henrik Svalebæk lovede at besigtige dette nærmere.

Dernæst redegjorde arkitekt Henrik Svalebæk og Ingeniør Jesper Christensen for fordele og ulemper ved
hhv. strømpeforing affaldstammerne og en fuld udskiftning affaldstammerne. De oplyste blandt andet,
at en strømpeforing koster 80% af en fuld udskiftning affaldstammer, men at der til gengæld er færre
gener ift. etableringen af dette set i forhold til genetablering af fliserne, gulv mv., som en beboer udtrykte
bekymring omkring. En ulempe ved strøm peforring er, at faldstammerne ikke kan renses på samme måde
med en strømpeforing i, og at der derved skal afsættes en større "risikopulje". Ingeniør Jesper Christensen
oplyste ligeledes, at det var hans opfattelse at strømpeforing er en løsning man typisk vælger, hvis man
er i "økonomisk bekneb", og at det er at anse som en lappeløsning, som ikke er lige så langtidsholdbar
som en komplet udskiftning affaldstammer er.

En beboer oplyste, at han ejede lejligheder i Aksel Møllers Have, hvor de havde erfaring med
strømpeforing - disse erfaringer var ikke gode.

En beboer gav udtryk for, at faldstammerne måske ikke var i så dårlig stand, hvortil arkitekt Henrik
Svalebæk svarede, at faldstammerne ifølge hans vurdering var "helt udtjente" og gennemtærede.

Dette affødte en livlig debat om fordele om ulemper ved den ene eller den anden løsning. Flere mente,
at det var værdiskabende for potentielle købere af lejligheder i ejerforeningen, at de kunne se, at
faldstammerne var udskiftet, og at dette ikke var et forstående projekt.

Advokat Eva Meiling oplyste, at de eventuelle genetableringsudgifter, der vil være i forbindelse med en
komplet udskiftning af faldstammer helt eller delvist vil blive dækket af ejerforeningen.

Dernæst blev finansieringsmulighederne af hhv. strømpeforingsprojektet samt den komplette faldstam-
meudskiftning drøftet.

Udskiftning af faldstammer og vandrør i begge blokke iht. budgetskøn fra Tegnestuen Svalebæk (bilag l)
beløber sig til kr. 2.481.000,-.

Omkostningen til strømpeforing vil udgøre ca. 80% af budgettet for en komplet udskiftning af
faldstrammer, ca. kr. 1.000.000,- for begge blokke, (bilag 2).
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Budgetskøn på udskiftning af vandrør, er for begge blokke ca. kr. 1. 638.000,-. (bilag 3).

Det var en beboer, der spurgte ind til om projektet var blevet dyrere, idet dette fremgik af låneberegning
fra Danske Bank, og advokat Eva Meiiing oplyste, at Danske Bank havde indlagt "en 10% buffer" i lånet,
hvilket var de samme låneoplysninger, som også var udsendt til den forrige generalforsamling. Projektet
var altså ikke blevet dyrere.

Endvidere, oplyste advokat Eva Meiling, at der ved forslag 2 og 3 nu er taget højde for ejerforeningens
egenfinansiering på kr. 800.000,00, hvilket fremgår af bilag 4,3 og 4,2.

En beboer gjorde opmærksom på, at hvis det blev besluttet at vedtage strømpeforingsprojektet var det
derfor ikke nødvendigt for ejerforeningen at optage fælleslån, idet det kunne finansieres at de opsparede
midler.
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l forhold til finansiering ved optagelse af fælleslån oplyste, advokat Eva Meiling at ved en løsning med
optagelse affælleslån i foreningen, kan den enkelte eje vælge ente at deltage i lånets tilbagebetaling eller
at betale sin andel af omkostningen til projektet up front.

Den alternative finansieringsmulighed, hvor hver ejer selv sørger for finansiering af omkostningen til
projektet (bilag 4), og indbetaler deres andel (og foreningen dermed ikke optager et fælleslån), blev
ligeledes drøftet.

Forslag l: Fuld udskiftning affaldstammer og vandrør kom derved til afstemning, og 16 lejligheder stemte
for, hvilket svarede til 126, 6 i fordelingstal og forslaget var derved vedtaget, idet der alene kræves
almindeligt flertal iht. vedtægternes § 7.

Dernæst skulle der stemmes om optagelse af fælleslån til finansiering af forslag l (Fuld udskiftning af
faldstammer og vandrør). 16 lejligheder stemte for, hvilket svarede til 126,6 i fordelingstal, hvilket ikke
var nok til at vedtage forslaget, idet der ikke var det fornødne 2/3-flertal i henhold til vedtægternes § 7.

Dette affødte drøftelser om, hvad der nu skulle ske, idet forslaget som sådan er vedtaget, men finansiering
heraf ikke er vedtaget. Eva Meiling oplyste, at man i bestyrelsen vil overveje hvilke muligheder der er.

Ad punkt 3:

Der var en beboer, der spurgte ind til om en tagudskiftning var mere presserende. Det vil bestyrelsen tage
med i deres overvejelser fremadrettet.

Der var ikke flere punkter på dagsordenen, og dirigenten takkede for god ro og orden og hævede derved
generalforsamlingen.

Den 4. december 2019

Dirigent

Eva Meiling
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Formand

Morten Lohse
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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."
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Eva Mejling
Dirigent
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Morten Lohse
Formand
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Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice.
Signeringsbeviseme 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.

Sedan 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 signeringssen/ice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
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dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo. net/WebAdmin/#/NemldValidation


