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J.nr. 470-1

Der blev den 28. oktober 2019 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Virum Stationsvej 141149. Generalforsamlingen afholdtes på Virum Stationsvej 141F, kælderen, 2830 Virum, med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
Forelæggelse af budget til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var fordelingstal 132,7 ud af 325. Endvidere deltog advokat Eva
Meiling og administrator Stine Riis Simonsen fra Virum Torv Advokater.
Ad dagsordenens punkt 1:
Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingerne iht. vedtægterne var
lovligt indkaldt. Til referent valgtes administrator Stine Riis Simonsen.
Ad dagsordenens punkt 2:
Formand Rune Majgaard gennemgik bestyrelsens beretning. Der har det sidste år været skruet ned for
tempoet vedrørende projekter i ejerforeningen.
Tagrenoveringsprojektet er afsluttet, og der har kun været få efterreparationer hist og her, og
entreprenøren, der har stået for projektet har været god til at få udført disse uden diskussioner. 1 års
gennemgang er afholdt, og taget vurderes til at kunne holde i mange år endnu.
Bestyrelsen afventer p.t. 3 tilbud på renovering af foreningens flisearealer. Renovering af flisearealet, der
vender ud mod Virum Stationsvej er anmeldt overfor kommunen, idet det er kommunen der har pligt til
vedligeholdelse heraf. Det indhentes ligeledes tilbud på udskiftning/forbedring af beplantningen langs
indgangsstierne, og der var på generalforsamlingen bred enighed om, at beplantningen skal være
stedsegrøn. Generalforsamlingen ytrede ønske om, at der laves en åbning i hækken indtil fællesarealet.
Generalforsamlingen tilkendegav ønske om en ændret opstribning af parkeringsarealet.
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Bestyrelsen har sendt opgaven i udbud for indhentelse af 3 tilbud, men kun en enkelt er vendt tilbage.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal etableres min. 1 og gerne 2 pladser til handicap parkering. Når
markering af parkeringspladserne er på plads, vil bestyrelsen arbejde videre på forbedring af den
mangelfulde belysning på parkeringsarealet.
Birgitte Kartmann er fraflyttet, og Christian Wahlberg er valgt som ny formand for altanprojektet. Status er
p.t., at sagen med nyeste konstruktionsforslag ligger til behandling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Pris for
etablering af altan, såfremt denne godkendes af kommunen, foreligger endnu ikke, og det er op til den
enkelte ejer, at bekoste eventuel altan.
Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

Ad dagsordenens punkt 4:
Advokat Eva Meiling gennemgik budgettet, der efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad dagsordenens punkt 5:
Ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad dagsordenens punkt 6:
Ingen indkomne forslag.
Ad dagsordenens punkt 7 og 8:
Formand Rune Majgaard og bestyrelsesmedlemmerne Christian Wahlberg og Rasmus Gabel var alle på
valg.
Alle genopstillede og blev genvalgt.
Der blev ikke valgt nogen suppleant.
Bestyrelsen består herefter af og har konstitueret sig således:
Rune Majgaard (formand)
Christian Wahlberg (bestyrelsesmedlem)
Rasmus Gabel (bestyrelsesmedlem)
Ad dagsordenens punkt 9:
BDO Revision blev genvalgt som revisor.
Ad dagsordenens punkt 10:
En beboer i nr. 141 oplever støj/susen fra varmerør. Bestyrelsen og viceværten er gjort bekendt med
problemet, men har indtil nu ikke kunne finde en løsning på problemet. En VVS´er har udtalt, at årsagen
er højt tryk i rørene, idet varmen også skal nå over til nr. 147 og 149. Thomas Koed foreslog at bestyrelsen
indhenter en second opinion. Bestyrelsen arbejder videre på sagen
Nogle af de fugtstyrede ventilatorer i kælderen larmer, hvilket er til gene for dem, der bor over dem.
Formand Rune Majgaard har taget kontakt til det firma, der i sin tid har opsat dem, og bestyrelsen
arbejder videre på en løsning af problemet.
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Ad dagsordenens punkt 3:
Advokat Eva Meiling gennemgik regnskabet. Der var enkelte spørgsmål til ejernes mellemregningskonto
med foreningen, og det blev besluttet at administrator kontakter den tidligere revisor herom. Derefter
blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen, idet en enkelt ejer dog valgte at stemme imod.

Thomas Koed foreslog, at der arbejdes videre på en vurdering af, om fordelingstallene er retfærdigt
fordelt, idet han mener at de lejligheder, der før i tiden har været anvendt til erhverv og som har kælder,
har for højt fordelingstal. Dette førte til en længere debat. Ændring af fordelingstallene skal vedtages ved
fuldstændig enstemmighed. Da et par af de deltagende på generalforsamlingen tilkendegav, at det ikke
var noget, de ville stemme for, oplyste bestyrelsen at de ikke arbejder videre med dette.
Pia Grynderup foreslog at man indretter et kælderrum som en slags genbrugsbutik, således at beboere,
der har ting, de ønsker at skille sig af med, men som er for gode til udsmidning, kan de sætte disse ting i
dette rum til gratis afhentning indenfor en kort frist. Afhentes genstandene ikke, er ejeren selv ansvarlig
for at bortskaffe disse. Alle syntes ideen var god, og bestyrelsen sørger nu for at udpege et egnet rum og
orienterer efterfølgende om, hvilket rum der er valgt.
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Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen.

Den 5. november 2019

____________________________________________
Dirigent
Eva Meiling

____________________________________________
Formand for bestyrelsen
Rune Majgaard
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