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Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse
Forslag
Forelæggelse af budget til godkendelse
Valg af formand
Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Til stede var samtlige medlemmer af ejerforeningen, heraf ét medlem ved fuldmagt.
Fra administrator deltog advokat Eva Meiling og administrator Stine Riis Simonsen.
Ad dagsordenens punkt 1:
Administrator Eva Meiling blev valgt til dirigent og Stine Riis Simonsen som referent. Eva
Meiling takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og
indkaldt samt beslutningsdygtig.
Ad dagsordenens punkt 2:
I 2019 har bestyrelsen arbejdet på planlægning af udskiftning af ejendommens tag, herunder
indhentning af diverse tilbud herpå.
Der har været vejarbejde ud for ejendommen, hvilket desværre resulterede i et rørbrud med
fald i vandtryk og manglende varmt vand til følge. Årsagen viste sig at være, at der i forbindelse
med rørbruddet, var kommet skidt i rørene. Der kører p.t. en mindre forsikringssag vedrørende
dette, idet NCC, der har stået for vejarbejdet, bør afholde ejerforeningens udgift til udbedring
af skaden.
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Der blev den 27. februar 2020 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Kiplings Allé
20. Generalforsamlingen afholdtes hos Virum Torv Advokater med følgende dagsorden:

Ad dagsordenens punkt 3:
Advokat Eva Meiling gennemgik regnskabet for 2019, der efterfølgende blev enstemmigt
godkendt.
Ad dagsordenens punkt 4:
Der foreligger ikke en vedligeholdelsesplan. Punktet udgår.

Generalforsamlingen besluttede herefter at vælge R. Christensen Tømrer & Snedkers tilbud på
udskiftning af taget til nyt eternittag. Tilbuddet lyder på kr. 252.911,25 incl. moms. Hertil
kommer isolering tilbudt af samme til kr. 21.311,84 incl. moms.
Det er dog en betingelse, at tilbuddet rettes til, således det er uden forbehold for råd- og
svampeskader og at tilbuddet er incl. montering af nye sternbrædder. Lasse T. Christiansen
kontakter R. Christensen Tømrer & Snedker herom.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt møde med R. Christensen Tømrer & Snedker,
der ikke var villige til at fjerne forbeholdet for råd- og svampeskader. De mente imidlertid, ”at
det potentielt højest ville dreje sig om småting, der kunne komme oveni, hvis overhovedet
noget”.
Advokat Eva Meiling undersøger, hvad Svalebæk skal have for at føre et par tilsyn undervejs i
projektet.
Ad dagsordenens punkt 6:
Advokat Eva Meiling gennemgik det udsendte budget for 2020, der blev godkendt af
generalforsamlingen.
Den ekstraordinære indbetaling på kr. 70.000,- opkræves med kr. 736,85 pr. fordelingstal:
Fordelingstal 13 kr. 9.579,05
Fordelingstal 16 kr. 11.789,60
Fordelingstal 21 kr. 15.473,85
Betalingen deles op i 2 rater med opkrævning hhv. 1.4.2020 og 1.7.2020.
Ad dagsordenens punkt 7:
Søren Jensen blev genvalgt som formand for bestyrelsen.
Ad dagsordenens punkt 8:
Josephine Byskov Tønder genopstillede til bestyrelsen og blev genvalgt.
Lasse T. Christiansen har solgt sin ejerlejlighed og genopstillede derfor ikke til bestyrelsen
alligevel.
Side 2
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Ad dagsordenens punkt 5:
Bestyrelsen har stillet forslag om udskiftning af ejendommens tag, og de udsendte tilbud herpå
blev gennemgået.

I stedet stillede Barwar Shemal op til bestyrelsen og blev valgt.
Ad dagsordenens punkt 9:
Thomas Vestergaard Petersen blev valgt som suppleant.

Ad dagsordenens punkt 10:
Thomas Vestergaard Petersen blev valgt som revisor.

Udskiftning af sålbænke samtidig med udskiftning af ejendommens tag ville blive for dyrt, og
det blev vedtaget at udskiftning af disse bliver i projekt for sig selv på et senere tidspunkt, idet
dette bør kunne ske fra lift.
Det blev aftalt, at Lasse viser et par andre beboere, hvordan man fylder vand på anlægget m.v.
Det blev endvidere aftalt, at Josephine tager kontakt til kommunen og undersøger hvad prisen
er for en container til haveaffald med ugentlig tømning i sommerhalvåret.
Der blev ytret ønske om flere fælles oprydnings- og havedage.
Administrator bekendt er der ingen åbne advokatsager.
Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen.

Virum, d. 5. marts 2020

Signeres digitalt
____________________________
Dirigent
Eva Meiling

Signeres digitalt
____________________________
Formand
Søren Jensen

Side 3

Visma Addo identifikationsnummer: 7F4-115E1B-F945B9

Ad dagsordenens punkt 11:
Der var ønske om opmuring af ejendommens sokkel, der har en del revner og
frostsprængninger, og det blev aftalt at bestyrelsen skal have dette med i planlægningen af
fremtidige istandsættelsesarbejder.
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Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
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