
 

 

 

Advokat Eva Meiling  
Advokat Anne Falkenberg      

Frederiksdalsvej 70 3.                     
2830 Virum  

Tlf.  4585 6402   
virum@virumtorvadvokater.dk                              

virumtorvadvokater.dk  

Referat af ordinær generalforsamling i  

Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52  
  

Der blev den 29. juni 2021 kl. 19.00 afholdt ordinær generalforsamling i festlokalet, 

Lyngborghave 52 i kælderen th. med følgende dagsorden:  

  

1. Valg af dirigent og referent.   

2. Formandens beretning om det forløbne år   

3. Budget 2021 (da budgetgeneralforsamling ikke kunne afholdes)   

4. Regnskab og revisors påtegning   

5. Bestyrelsens og medlemmernes forslag   

6. Valg af formand for bestyrelsen.    

7. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.    

8. Valg af suppleanter.    

9. Valg af interne revisorer og suppleant for disse  

10. Eventuelt.   

  

I alt deltog 22 ud af 28 inkl. 9 fuldmagter. Som administrator deltog advokat Eva Meiling 

og administrator Anette Sommer.   

Formanden bød velkommen til fremmødte samt Virum Torv Advokater og foreslog 

advokat Eva Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent.  

  

Ad punkt 1:   

Generalforsamlingen godkendte dirigent og referent.   

Derefter konstaterede Eva Meiling, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var 

indkaldt med lovligt varsel, dog med en forsinkelse pga. forsamlingsforbuddet og 

konstaterede herefter generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.  

   

Ad punkt 2:   

Formand Mads Clausen gennemgik bestyrelsens beretning som er vedhæftet dette 

referatet.  

  

I forhold til status for projekt udskiftning af brugsvandsinstallationerne, uddybede 

Ketty Rothmann, at kvalitetskontrol-opgaven har været omfattende pga. sjusket 

arbejde og manglende kvalitetskontrol fra Gaihedes side, hvilket har skabt mistillid 

til firmaet og den rådgiver vi har fået tildelt. Der var stor forskel på det afsatte 

budget og de tilbud man modtog i 2020 og der blev derfor igangsat en ny 

udbudsrunde og man modtog 2 nye tilbud, der også var langt over budget. De 

enkelte delpriser i tilbudslisterne var meget varierende, helt op til 100%, hvilket 

tyder på et ikke entydigt projekt.   
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Virum Torv administrationen blev informeret om at afslutte projektet med Gaihede.  

Administrator meddelte, at Gaihede er informeret om lukning af projektet og man har 

en dialog omkring betalingen til Gaihede, hvor parterne ikke er enige.   

Der blev herefter drøftet om man skal igangsætte en ny proces nu eller afvente 

afklaring i forhold til Gaihede. Der var ønske om en hurtig løsning, men at projektet 

ikke igangsættes før der er en afklaring med Gaihede. Administrator arbejder på 

at få en hurtig afslutning.  

  

Der blev ytret tak til bestyrelse og suppleanter for arbejdet med dette i fritiden. Da 

der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, blev beretningen godkendt.  

  

Ad punkt 3:   

Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik budgettet for 2021.   

  

Normalt afholdes budgetmøder i december måned, hvor budgettet godkendes, men 

pga. forsamlingsforbud under Covid-19, blev det medtaget til ordinær generalforsamling.  

  

Der blev spurgt ind til budgetposten til Gaihede på 65.000 kr. og det blev forklaret, at 

den var medtaget, fordi man ikke kender udfaldet pt. Desuden blev det fremhævet, at 

der er hensat 100.000 kr. til vinduer og 100.000 kr. til VVS.   

  

Administrationen nævnte kort de negative renter til banken og der blev foreslået køb af 

realkreditobligationer og flexlån, men det blev oplyst, at da formålet for foreningen ikke 

er at investere, vil en sådan længerevarende opsparing kræve en evt. større diskussion. 

Det blev også bemærket, at nuværende vedligeholdelsesplan kræver likvider.   

  

Derefter var der spørgsmål til stigningen i fællesudgifter, der var indlagt i budgettet. Der 

blev gjort opmærksom på, at der ikke har været stigninger de sidste 2 år, men at dette 

er påkrævet løbende pga. bygningens mange vedligeholdelsesplaner.   

  

Da der ikke var flere kommentarer, blev budgettet godkendt.  

  

Ad punkt 4:   

Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik årsregnskabet for 2020 og bemærkede, at 

det ser rigtig fint ud med et overskud på 64.000 kr. inkl. hensættelser til vinduer og 

VVS på 200.000 kr. i alt.  

  

Vaskeri kører i separat regnskab, hvilket giver et godt overblik.  

  

Der var efterfølgende et spørgsmål om, hvornår der er genforhandling med Ista om 

kontrakten for aflæsning af varme, og bestyrelsen vil undersøge Brunata for evt. 

lavere pris.  

  

Herefter blev regnskabet godkendt.  
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Ad punkt 4:   

Forslag fra bestyrelsen vedr. arbejdsdag var vedlagt som Forslag 1 i indkaldelsen.  

  

Bestyrelsen foreslår betaling ved manglende deltagelse i arbejdsdag, da der de sidste 

par år kun er dukket få personer op. For 2 år siden blev sat et deltager-minimum på for 

afholdelse af arbejdsdagen, og bestyrelsen ser nu en dalende tilslutning, hvor kun 9 ud 

af 28 var tilmeldt til sidste arbejdsdag. Bestyrelsen foreslår, at hver ejer indbetaler til 

arbejdsdag og at dem der deltager honoreres med 500 kr. Overskud fra indbetalingerne 

kan bruges til værktøj eller havehjælp udefra. Der foreslås en stigning på 83,34 kr. per 

lejlighed pr måned, og ikke per fordelingstal. Forslaget er ikke medtaget i budgettet.  

  

Kirsten Wendel havde indsendt ændringsforslag til forslag 1 og gav i sin forklaring 

udtryk for, at det var godt med en ny løsning. Hun forslog indbetaling af 1000 kr. for 

resten af år 2021, og derved undgå besværlig administration. Beløbet kunne så tages 

op til revidering hvert år til budgetmødet, når man vidste, hvilke opgaver der skulle 

løses.  

  

David Kierulf Andresen havde indsendt ændringsforslag til Kirstens ændringsforslag om, 

at betaling skulle ske efter fordelingstal og ikke samme beløb for alle.  

  

Forslagene blev herefter drøftet, og der blev givet udtryk for, at det var en kompliceret 

løsning, og at der var bekymring for, at forhøjede fællesudgifter også betyder noget for 

prisen af lejligheden ved salg.  

  

Der blev nævnt, at der ikke kan opkræves for frivilligt arbejde, og at det skal være en del 

af budget. Formanden oplyste, at dato for arbejdsdag altid blev udsendt i god tid, og ved 

aflysning af arbejdsdag, vil pengene blive brugt til hjælp udefra.  

  

Eva Meiling gjorde opmærksom på, at 83,34 kr. om måneden var for et helt år, hvilket 

giver 1000 kr. om året. Det blev kort drøftet, om man kunne deltage med arbejde en 

anden dag, men dette ville blive for rodet, ifølge bestyrelsen.  

  

Derefter stemtes der om forslag 1, der blev vedtaget med 18 ud af 29 stemmer.  

  

Kirsten Wendels ændringsforslag blev hermed annulleret.  

  

Der stemtes efterfølgende om Davids Kierulf Andresens ændringsforslag, som der ikke 

var flertal fort.  

  

-------   

  

Der var også indsendt forslag vedr. P-plads og plantekasser. Ketty Rothmann uddybede 

forslaget og forklarede, at P-pladsen var fyldt godt op, og at der kunne skabes flere 

pladser ved lukning af gennemgangen til stien ved parkeringspladsen. Dette kunne 

også medvirke til begrænsning af trafik til vores private vej. Lukningen foreslås med 

zinkkasse med jord og planter, hvilket også vil være en billig løsning.  

  

Der blev spurgt ind til, om de ekstra pladser skal være unummererede og være 

gæstepladser, og der blev svaret bekræftende hertil.  
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Der blev drøftet antal af pladser, denne løsning kunne give og mente, at det ville give 1-

2 ekstra pladser. Det blev bemærket, at det pt. ikke mangler pladser.  

  

Der blev drøftet muligheden af, at der skal søges om tilladelse fra kommunen. Dette 

skal undersøges før etablering; især med hensyn til matrikel skel samt vedligeholdelse 

af asfalt og hæk  

  

Man stemte herefter om forslaget som blev vedtaget med 16 stemmer.  

  

--------   

Endelig var der indsendt forslag om hulmursisolering af gavlen mod syd.  

Søren Hyldgaard uddybede forslaget med, at der ønskes igangsætning af isolering af 

gavlen samt isolering af taget. Bestyrelsen oplyste, at muren, i forbindelse med 

reparation af sternplader, var blevet undersøgt helt oppe fra, og at der ingen 

fugtproblemer var i muren samt at isoleringen ikke var faldet sammen og derfor ikke 

krævede efterisolering.   

Søren udtrykte yderligere ønske om energioptimering, og formanden forklarede, at taget 

er isoleret nogenlunde og at der er søgt energirenoveringspulje til altanpartier og til 

taget. Desværre fik vi ikke del i puljen første gang i år, men vil søge igen næste gang; 

afventer nu mulighed efter sommeren.   

Forslaget trækkes tilbage baseret på bestyrelsens bemærkninger.  

Der blev spurgt ind til kuldeindfald fra altanpartier og formanden informerede, at det var 

dette problem, der var søgt penge til i energipuljen.  

Ad punkt 6:   

Formanden Mads Clausen var på valg og blev genvalgt enstemmigt.   

  

Ad punkt 7:   

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:   

Bestyrelsesmedlem Irene Harder   

Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen   

   

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:   

Bestyrelsesmedlem Ernest Ken Mayer var villig til genvalg og blev genvalgt enstemmigt. 

Bestyrelsesmedlem Michael Sørensen genopstillede ikke og bestyrelsen foreslog 

Manon Krarup som blev valgt enstemmigt.   

  

Herefter består bestyrelsen af:  

Formand Mads Clausen  

Bestyrelsesmedlem Irene Harder  

Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen  

Bestyrelsesmedlem Ernest Ken Mayer  

Bestyrelsesmedlem Manon Krarup  
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Ad punkt 8:   

Der skulle ligeledes vælges 1-2 suppleanter, der vælges for et år ad gangen.  Suppleant 

Ketty Rothmann var villig til genvalg og blev valgt.  

Suppleant Manon Krarup blev valgt som bestyrelsesmedlem og Michael Sørensen 

blev herefter valgt som suppleant.  

Ad punkt 9:   

Iht. ejerlejlighedsforeningens vedtægter skal der vælges 1-2 interne revisorer.    

Helene Eskerod og Svitlana Makedon var begge villige til genvalg og blev begge valgt.  

Ad Punkt 10:  

Ikke noget under eventuelt.  

  

  

  

  

  

____________________    ____________________ 

 

Advokat Eva Meiling   Mads Clausen  

Dirigent    Formand 
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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

13-07-2021 16:56

Serienummer: PID:9208-2002-2-588557234720

Mads Michael Ejsing Clausen
Formand

14-07-2021 08:10

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
Generalforsamlingsreferat Lyngborghave 290621.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
2021-07-13 15:07 Underskriftsprocessen er startet
2021-07-13 15:07 Underskriftsprocessen er startet
2021-07-13 15:07 En besked er sendt til Eva Meiling
2021-07-13 15:07 En besked er sendt til Mads E. Clausen
2021-07-13 16:55 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 213.237.66.168
2021-07-13 16:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Eva Meiling
2021-07-13 16:56 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Generalforsamlingsreferat Lyngborghave 290621.pdf via NemID privat 

(PID: 9208-2002-2-938075139497)
2021-07-13 16:56 Alle dokumenter sendt til Eva Meiling er blevet underskrevet
2021-07-14 08:08 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mads E. Clausen og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 83.151.155.90
2021-07-14 08:09 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads E. Clausen
2021-07-14 08:10 Mads Michael Ejsing Clausen har underskrevet dokumentet Generalforsamlingsreferat Lyngborghave 290621.pdf 

via NemID privat (PID: 9208-2002-2-588557234720)
2021-07-14 08:10 Alle dokumenter sendt til Mads E. Clausen er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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F5P//eCJXc8NrelUIFX/+RM5jCiX8+OK9bB+8arKrO1IUzZcuhlTF9nXUc6xemivoSEfgdc2qICj
ZDHTtU3ZbJ4cB/YtREmw5MeCxLXXAAdISKd+n82duZWgx4pHHjsyQFsgcUSPRr7ComTmFJPY+lpj
A+fcsZ7oJn8D1/UeIVpfWLrnxBLdlbplSa1l8s0AuvMvQA313217ci8RksPaQgKR4NMVgtYD1EJc
os2kJOxY2E88AxLphA+/XdaCqZVTWSQvWPcKsZeq8ijqqO2EkVdzylRj9Yn9AVC7fDuP69Oawt4J
9scjAY3Jz7eFxpm2WG9IrHwnIuZlCnKCvdimcw==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGEDCCBPigAwIBAgIEWhy9rTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTgxMjI4MTI0
ODMzWhcNMjExMjI4MTMxODMzWjCBgzELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMUkwIgYDVQQDDBtNYWRzIE1pY2hhZWwgRWpzaW5nIENsYXVz
ZW4wIwYDVQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNTg4NTU3MjM0NzIwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmjSHTZOon2VchIG/CY67rHr2IS6qn3WYBePgtzTfx+yAYwPS91Td/wyG
RBW+4vMvjl9MB4Au1l5lva19SbrCWQ2ZibZIKLKDZva/Y9kzKs96UHDBkiEFMD/rSqA/b6D1H8XE
OJIXH9G1c4MquMtWeY6r0shBHWIRaryMM1QGcwyiBrd85Cg76H5ZpSGLzUlv8B/uhDWlO4qztlEN
WsROymtPP9JgOkP+iFS4SNOdfxpDhhXJ1U67nY9PIOPPwtEhHQzqsRf8CL8PsFHyQrsFndOtDZ0r
sb11z3thw1HLnikWbz3DNN6MSI+hX1aDT3HL1BRVlS5R4OfdV3oFkjYB0QIDAQABo4ICyzCCAscw
DgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3Nw
LmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmlj
YTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYw
ggEyBgoqgVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29t
L3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVu
ZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1As
IGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmss
IGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0
LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwu
aWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAG
A1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMM
B0NSTDE4NjgwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFFvyfVv3
K272tfqOr2NHpVy7u+ldMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGyrBmaLENBki97r
J3ARFq99bs+4aGBaIiqQUZZSM+LKkR9d45a2/fFOmOxDHrVmxDaR6aicQKQe7JcUlwsxGZwPIOhX
8a8zoKa5ATD9nlpR3fN+AJmMTHEYnbDBCFwfs1X8+rQKIIEIbDydKImey3PfAoUVrpNUYv8tdij+
2Jo4EKmChqz37hpVHJdJuCyyu6Qru8a44pfHQYbegWY8fQ3UNplaz534xVH6jMSLDwwyLx2QOPoi
S1f0lfqS6G+vPr9RdU/f/uB0cxHfvohxCIwxRrRbgKtTCpanA4MIlF1OSfVsrepSfNOp/QEx/+wP
idIUaqSrodtOJUMLUZbSqxI=


 
 
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 PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBHZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZ3NyZWZlcmF0IEx5bmdib3JnaGF2ZSAyOTA2MjEucGRmPC9wPjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNlYmViZWI7IHBhZGRpbmc6IDEwcHggMHB4IDAgMHB4OyI+CTxkaXY+CQk8aDIgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHg7Ij5TSEEtMjU2IGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlOjwvaDI+ICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogQ29uc29sYXMsICdBbmRhbGUgTW9ubycsICdMdWNpZGEgQ29uc29sZScsICdMdWNpZGEgU2FucyBUeXBld3JpdGVyJywgTW9uYWNvLCAnQ291cmllciBOZXcnLCAnbW9ub3NwYWNlJzsgb3ZlcmZsb3c6IGF1dG87IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4IDIwcHg7Ij4wNzEwMjZlZTdkZGE0OWJmMjIwZTJhOTJkMjEzMGJhMTNmZjVmZGJiOWQ2NWVlOGQwOGI0ZTIyN2Q3MzIyZjBkPC9wPgk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 7gk0MUjsRi0Vpo2Taxkhp3URCUuywNxDtfriUWx4De8=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzkxLjAuNDQ3Mi4xMjQgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvOTEuMC44NjQuNjc=
  challenge 02137951-21d2-4093-bf40-8864669774d1
  TimeStamp MjAyMS0wNy0xNCAwNjoxMDowNSswMDAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 HOEwSnmE6nYLK9Oe82iHaIvAjdhzMe0KClfIl5+kGrY=


 
f/vsM91/9ckrkTJmtDyjW5/sG11BnuBUJvTkM1JgfyQleQeeF7xuBhc6X9r2qZpmCmfMxGGZxuzS
M4hJZeiBYa5AbP7iQcJjVitybEP1tqFeinG79InHV3oKDP0jddayvEMHe3n4aeIuhh3yfZX6FpnS
vNU0svT3xvlmwWlrsfuTtWKdHV1N0h1gBIPTo6zvh7CaxVCAYceeyjjDRn2bUZz+DJDogo/fmF6i
fs3Lgcznc9Nx8ysZdghyClD6Ltg60FzZk4G+NeTIiOzA9BJrhWG8HbQHZA/L05/LwQxQqMqzSD9C
vQXJP2mlISD78J/pnlIXQ2ibwQjlhxZA+eTT/g==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIF/zCCBOegAwIBAgIEWhbJozANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTgxMTI2MDg1
MjIwWhcNMjExMTI2MDkyMjIwWjBzMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxOTASBgNVBAMMC0V2YSBNZWpsaW5nMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTkzODA3NTEzOTQ5NzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJwP
M7vR1vTP/NavupMcWRJcNYVRneO9j/s7fImG77rfftzWSfUyn4IkK98G1GYcmZ7v0tGPfHWR0FhZ
JA04nc5ijh01WEhEN3mW1wBxc5voWgoCPpaiZAM2vCkba+VprRUvYPemuFmWs9Hl9ficukMDN3Vi
/8UBPupKqghtvOzVaj3zbC7gncMpfo32cq3g9pFHfjYkGCAZHKdVKHgIzOJyFK45KfGmABTT03uD
Ed3geC2pnSkag14X0TJESipUpkzKOX30pm7oTygPjqCZuE7Y1GPACqqPFLpzNd8SF4SN0zFhkbtJ
+1fd/8T+equvYVhEKlCo/F2xB7t/KrlLadkCAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29t
L29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCC
ASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggr
BgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlr
YXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBm
cmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0
ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUg
cGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5j
b20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEe
MBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkwxNjA5MB8GA1UdIwQY
MBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBTowSmZQx1R62lyGlwC2c1Tgw/6LDAJ
BgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB71grAAM/cSJwFLbvEKxoSnpI58pemqWT+fF4d
6a1Gjt4btJ4HHrzD0zLzjetUdb/35V4Oq/E2uYzuwvwELqj+s/IDxLWgvkhJP6QJ9eKSvwqTYOzH
BNycCD0R9zyll2VJM0U6SoinkZ08vHu5KE5Fb+RAjZy5TqHuZfnNpqenqsVoKVrTbi7YKSG0oe9f
6ia8smEWvJv2h6BDJK/o5hHSgUfkZnUuArXDHz4Z8UJ1kuBTdmmhwAq+ERwKc+aPkuLhDMPRI0xs
qDjgxiJx1Qci+sUWw3nsenrjMpOzinFWIaG2R9B0DrCHfDuCTgoHwDHl1UUym6Iz+UrnDWIXCVIb


 
 
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
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Advokat Eva Meiling  
Advokat Anne Falkenberg      


Frederiksdalsvej 70 3.                     
2830 Virum  


Tlf.  4585 6402   
virum@virumtorvadvokater.dk                              


virumtorvadvokater.dk  


Referat af ordinær generalforsamling i  


Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52  
  


Der blev den 29. juni 2021 kl. 19.00 afholdt ordinær generalforsamling i festlokalet, 


Lyngborghave 52 i kælderen th. med følgende dagsorden:  


  


1. Valg af dirigent og referent.   


2. Formandens beretning om det forløbne år   


3. Budget 2021 (da budgetgeneralforsamling ikke kunne afholdes)   


4. Regnskab og revisors påtegning   


5. Bestyrelsens og medlemmernes forslag   


6. Valg af formand for bestyrelsen.    


7. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.    


8. Valg af suppleanter.    


9. Valg af interne revisorer og suppleant for disse  


10. Eventuelt.   


  


I alt deltog 22 ud af 28 inkl. 9 fuldmagter. Som administrator deltog advokat Eva Meiling 


og administrator Anette Sommer.   


Formanden bød velkommen til fremmødte samt Virum Torv Advokater og foreslog 


advokat Eva Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent.  


  


Ad punkt 1:   


Generalforsamlingen godkendte dirigent og referent.   


Derefter konstaterede Eva Meiling, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var 


indkaldt med lovligt varsel, dog med en forsinkelse pga. forsamlingsforbuddet og 


konstaterede herefter generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.  


   


Ad punkt 2:   


Formand Mads Clausen gennemgik bestyrelsens beretning som er vedhæftet dette 


referatet.  


  


I forhold til status for projekt udskiftning af brugsvandsinstallationerne, uddybede 


Ketty Rothmann, at kvalitetskontrol-opgaven har været omfattende pga. sjusket 


arbejde og manglende kvalitetskontrol fra Gaihedes side, hvilket har skabt mistillid 


til firmaet og den rådgiver vi har fået tildelt. Der var stor forskel på det afsatte 


budget og de tilbud man modtog i 2020 og der blev derfor igangsat en ny 


udbudsrunde og man modtog 2 nye tilbud, der også var langt over budget. De 


enkelte delpriser i tilbudslisterne var meget varierende, helt op til 100%, hvilket 


tyder på et ikke entydigt projekt.   







  


 


 


Virum Torv administrationen blev informeret om at afslutte projektet med Gaihede.  


Administrator meddelte, at Gaihede er informeret om lukning af projektet og man har 


en dialog omkring betalingen til Gaihede, hvor parterne ikke er enige.   


Der blev herefter drøftet om man skal igangsætte en ny proces nu eller afvente 


afklaring i forhold til Gaihede. Der var ønske om en hurtig løsning, men at projektet 


ikke igangsættes før der er en afklaring med Gaihede. Administrator arbejder på 


at få en hurtig afslutning.  


  


Der blev ytret tak til bestyrelse og suppleanter for arbejdet med dette i fritiden. Da 


der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, blev beretningen godkendt.  


  


Ad punkt 3:   


Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik budgettet for 2021.   


  


Normalt afholdes budgetmøder i december måned, hvor budgettet godkendes, men 


pga. forsamlingsforbud under Covid-19, blev det medtaget til ordinær generalforsamling.  


  


Der blev spurgt ind til budgetposten til Gaihede på 65.000 kr. og det blev forklaret, at 


den var medtaget, fordi man ikke kender udfaldet pt. Desuden blev det fremhævet, at 


der er hensat 100.000 kr. til vinduer og 100.000 kr. til VVS.   


  


Administrationen nævnte kort de negative renter til banken og der blev foreslået køb af 


realkreditobligationer og flexlån, men det blev oplyst, at da formålet for foreningen ikke 


er at investere, vil en sådan længerevarende opsparing kræve en evt. større diskussion. 


Det blev også bemærket, at nuværende vedligeholdelsesplan kræver likvider.   


  


Derefter var der spørgsmål til stigningen i fællesudgifter, der var indlagt i budgettet. Der 


blev gjort opmærksom på, at der ikke har været stigninger de sidste 2 år, men at dette 


er påkrævet løbende pga. bygningens mange vedligeholdelsesplaner.   


  


Da der ikke var flere kommentarer, blev budgettet godkendt.  


  


Ad punkt 4:   


Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik årsregnskabet for 2020 og bemærkede, at 


det ser rigtig fint ud med et overskud på 64.000 kr. inkl. hensættelser til vinduer og 


VVS på 200.000 kr. i alt.  


  


Vaskeri kører i separat regnskab, hvilket giver et godt overblik.  


  


Der var efterfølgende et spørgsmål om, hvornår der er genforhandling med Ista om 


kontrakten for aflæsning af varme, og bestyrelsen vil undersøge Brunata for evt. 


lavere pris.  


  


Herefter blev regnskabet godkendt.  


   


 


 


 


 


 







 


 


Ad punkt 4:   


Forslag fra bestyrelsen vedr. arbejdsdag var vedlagt som Forslag 1 i indkaldelsen.  


  


Bestyrelsen foreslår betaling ved manglende deltagelse i arbejdsdag, da der de sidste 


par år kun er dukket få personer op. For 2 år siden blev sat et deltager-minimum på for 


afholdelse af arbejdsdagen, og bestyrelsen ser nu en dalende tilslutning, hvor kun 9 ud 


af 28 var tilmeldt til sidste arbejdsdag. Bestyrelsen foreslår, at hver ejer indbetaler til 


arbejdsdag og at dem der deltager honoreres med 500 kr. Overskud fra indbetalingerne 


kan bruges til værktøj eller havehjælp udefra. Der foreslås en stigning på 83,34 kr. per 


lejlighed pr måned, og ikke per fordelingstal. Forslaget er ikke medtaget i budgettet.  


  


Kirsten Wendel havde indsendt ændringsforslag til forslag 1 og gav i sin forklaring 


udtryk for, at det var godt med en ny løsning. Hun forslog indbetaling af 1000 kr. for 


resten af år 2021, og derved undgå besværlig administration. Beløbet kunne så tages 


op til revidering hvert år til budgetmødet, når man vidste, hvilke opgaver der skulle 


løses.  


  


David Kierulf Andresen havde indsendt ændringsforslag til Kirstens ændringsforslag om, 


at betaling skulle ske efter fordelingstal og ikke samme beløb for alle.  


  


Forslagene blev herefter drøftet, og der blev givet udtryk for, at det var en kompliceret 


løsning, og at der var bekymring for, at forhøjede fællesudgifter også betyder noget for 


prisen af lejligheden ved salg.  


  


Der blev nævnt, at der ikke kan opkræves for frivilligt arbejde, og at det skal være en del 


af budget. Formanden oplyste, at dato for arbejdsdag altid blev udsendt i god tid, og ved 


aflysning af arbejdsdag, vil pengene blive brugt til hjælp udefra.  


  


Eva Meiling gjorde opmærksom på, at 83,34 kr. om måneden var for et helt år, hvilket 


giver 1000 kr. om året. Det blev kort drøftet, om man kunne deltage med arbejde en 


anden dag, men dette ville blive for rodet, ifølge bestyrelsen.  


  


Derefter stemtes der om forslag 1, der blev vedtaget med 18 ud af 29 stemmer.  


  


Kirsten Wendels ændringsforslag blev hermed annulleret.  


  


Der stemtes efterfølgende om Davids Kierulf Andresens ændringsforslag, som der ikke 


var flertal fort.  


  


-------   


  


Der var også indsendt forslag vedr. P-plads og plantekasser. Ketty Rothmann uddybede 


forslaget og forklarede, at P-pladsen var fyldt godt op, og at der kunne skabes flere 


pladser ved lukning af gennemgangen til stien ved parkeringspladsen. Dette kunne 


også medvirke til begrænsning af trafik til vores private vej. Lukningen foreslås med 


zinkkasse med jord og planter, hvilket også vil være en billig løsning.  


  


Der blev spurgt ind til, om de ekstra pladser skal være unummererede og være 


gæstepladser, og der blev svaret bekræftende hertil.  


  


 







 


 


 


Der blev drøftet antal af pladser, denne løsning kunne give og mente, at det ville give 1-


2 ekstra pladser. Det blev bemærket, at det pt. ikke mangler pladser.  


  


Der blev drøftet muligheden af, at der skal søges om tilladelse fra kommunen. Dette 


skal undersøges før etablering; især med hensyn til matrikel skel samt vedligeholdelse 


af asfalt og hæk  


  


Man stemte herefter om forslaget som blev vedtaget med 16 stemmer.  


  


--------   


Endelig var der indsendt forslag om hulmursisolering af gavlen mod syd.  


Søren Hyldgaard uddybede forslaget med, at der ønskes igangsætning af isolering af 


gavlen samt isolering af taget. Bestyrelsen oplyste, at muren, i forbindelse med 


reparation af sternplader, var blevet undersøgt helt oppe fra, og at der ingen 


fugtproblemer var i muren samt at isoleringen ikke var faldet sammen og derfor ikke 


krævede efterisolering.   


Søren udtrykte yderligere ønske om energioptimering, og formanden forklarede, at taget 


er isoleret nogenlunde og at der er søgt energirenoveringspulje til altanpartier og til 


taget. Desværre fik vi ikke del i puljen første gang i år, men vil søge igen næste gang; 


afventer nu mulighed efter sommeren.   


Forslaget trækkes tilbage baseret på bestyrelsens bemærkninger.  


Der blev spurgt ind til kuldeindfald fra altanpartier og formanden informerede, at det var 


dette problem, der var søgt penge til i energipuljen.  


Ad punkt 6:   


Formanden Mads Clausen var på valg og blev genvalgt enstemmigt.   


  


Ad punkt 7:   


Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:   


Bestyrelsesmedlem Irene Harder   


Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen   


   


Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:   


Bestyrelsesmedlem Ernest Ken Mayer var villig til genvalg og blev genvalgt enstemmigt. 


Bestyrelsesmedlem Michael Sørensen genopstillede ikke og bestyrelsen foreslog 


Manon Krarup som blev valgt enstemmigt.   


  


Herefter består bestyrelsen af:  


Formand Mads Clausen  


Bestyrelsesmedlem Irene Harder  


Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen  


Bestyrelsesmedlem Ernest Ken Mayer  


Bestyrelsesmedlem Manon Krarup  


  


 


 


 







 


 


 


 


Ad punkt 8:   


Der skulle ligeledes vælges 1-2 suppleanter, der vælges for et år ad gangen.  Suppleant 


Ketty Rothmann var villig til genvalg og blev valgt.  


Suppleant Manon Krarup blev valgt som bestyrelsesmedlem og Michael Sørensen 


blev herefter valgt som suppleant.  


Ad punkt 9:   


Iht. ejerlejlighedsforeningens vedtægter skal der vælges 1-2 interne revisorer.    


Helene Eskerod og Svitlana Makedon var begge villige til genvalg og blev begge valgt.  


Ad Punkt 10:  


Ikke noget under eventuelt.  


  


  


  


  


  


____________________    ____________________ 


 


Advokat Eva Meiling   Mads Clausen  


Dirigent    Formand 
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