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Referat af ordinær generalforsamling 2021
i A/B Fægtegården

Der blev den 26. maj 2021 afholdt ordinær generalforsamling i A/B Fægtegården, Hvidovre.
Generalforsamlingen afholdtes i Auditoriet i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre,
med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
årsregnskabet.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel
ændring af boligafgiften.

5. Forslag.

6. Valg.
7. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 19 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Endvidere
deltog revisor Dorte Andersen fra BDO Revision samt advokat Eva Meiling og administrator
Anette Sommer fra Virum Torv Advokater.

Adda sordenens unktl:

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht.
vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Anette Sommer blev valgt som referent.

Ad da sordenens unkt 2:

Formand Dorte Roepstorff aflagde bestyrelsens beretning og berettede at det havde været et
stille år. Der er stor interesse for boligerne i Fægtegården og ventelisten vokser.
Der har ikke været store vedligeholdelsesopgaver, kun tagrender og enkelte tagvinduer.
Enkelte ændringer af poster i bestyrelsen pga. flytninger.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad da sordenens unkt 3:

Revisor Dorte Andersen gennemgik årsregnskabet for 2020.
Påtegning som i alle andre år, - ingen kommentarer.
Regnskabet bærer præg af et roligt år uden store udsving og der blev bl.a. nævnt at:
Boligafgift faldet pga. lånet gav færre renter.
Eneste store ændring er de finansielle poster pga. låneomlægning.
Samt større afdrag på prioritetsgæld.
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Resultat gave et overskud på 1. 25 mio. i år.

Aktiver - Bygningen er taget op til anskaffelsessum. Småtilgodehavender. 4 mio. i banken.
Passiver - Gælden er faldet. Smågæld 130.000 uvæsentlig.

Noter - meget få udsving ift. sidste år.
Administrationen følger sidste år samt budget.
Ejendom samme værdi regnskabsmæssigt
Vedligeholdelse pr. kvm = 24 kr. - faldet ift. sidste år.
Afdrag pr. kvm = 221 kr. - steget ift. sidste år.

Andelskronen tager udgangspunkt i valuarvurdering på 104 mio.
2,8317 = 13.533,76 per kvm - en lille stigning fra sidste år.

Der var spørgsmål til om det var fornuftigt at have likvider på 4 mio. i banken når man betaler
negative renter. Bestyrelsen oplyste at man har valgt at lade dem stå, da alle banker nu har
negative renter. Afventer fremtidige større vedligeholdelse inkl. nyt tag.

Herefter blev regnskabet og den nye andelskrone vedtaget.

Andelskronen er nu kr. 2 8317 "f. re nskabet.

Ad da sordenens unkt 4:

Revisor Dorte Andersen gennemgik budgettet for 2021. Heller ikke mange ændringer. Lille
buffer i vedligeholdelse og ellers ingen store ændringer.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad da sordenens unkt 5:

Ingen forslag.

Ad da sordenens unkt 6:

Bestyrelsesmedlem Hans ErikJonsson var ikke på valg og fortsætter.

Bestyrelsesmedlemmerne Karin Kirchhoff og Torsten Fugmann Kristensen er udtrådt.
Formand Dorte Roepstorff og bestyrelsesmedlem Jesper Ellitsgaard var på valg.
Bent Pedersen; tidligere suppleant stillede op til valg

F l endebest relseblevenstemmi val t:

Formand Dorte Roepstorff
Bestyrelsesmedlem Jesper Ellitsgaard

Bestyrelsesmedlem Bent Pedersen

F l ende 2 su leanter blev val t:

Kristine Ølholm Roepstorff, Vestre Messegade 7G.
Raili Jeppesen, Konstabelgade 3F, st.
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Bestyrelsen henstiller til at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Best reisen består herefter af:

Dorte Roepstorff, Vestre Messegade 7A l. Formand
Jesper Ellitsgaard, Vestre Messegade 7B, l. Bestyrelsesmedlem

Bent Pedersen, Vestre Messegade 9A, st. Bestyrelsesmedlem

Hans ErikJonsson, Konstabelgade 3F, l. Bestyrelsesmedlem

BDO Revision blev genvalgt som revisor.
Virum Torv Advokater blev genvalgt som administrator.

Ad da sordenens unkt 7:

Birthe foreslog at lægge fliser under trapperne, hvor der står cykler.
Bestyrelsen oplyste at Grøn manual regulerer dette. Man afventer ny lokalplan før der kan
tages stilling til forslaget. Der blev drøftet muligheden for at så græs under trapperne, hvilket er
beboerens eget ansvar.

Raili foreslog at rengøre cykelskure og lave en oprydning af skralderum og teknik rum samtidig
med en arbejdsdag/havedag.
Bestyrelsen klargjorde igen i år, at de ikke ønskede at være primus motor på at arrangere en
havedag men opfordrede andre til at gå sammen om at planlægge den. Der meldte sig en
gruppe på 4 beboere og der meldes dato ud på Facebook.

Der var en drøftelse af Grøn Entreprise der har overtaget nogle af vedligeholdelsesopgaverne
inkl. græsslåning og klipning af hæk. Ønsker man selv at klippe hæk er det ok, dog skal højden
følge spros i midten af vinduerne. Der blev refereret til den Grønne manual på kommunens
hjemmeside.

Der blev kort drøftet affaldscontainer. Størrelsen er bestemt af kommunen. Flamingokasser er

alm. skrald og bedes presset sammen. Containeren til madaffald er for stor. Der blev opfordret
til mere sortering af madaffald.

Der blev spurgt til status for afkalkning af vand og bestyrelsen oplyste at det vil foregå centralt
fra kommunen i 2023.

Bestyrelsen opfordrede til fjernelse af sandkasse og sætte ud til storskrald primo juni. Evt. i
forbindelse med havedag.

Fællesindkøb af græsfrø vil blive stillet over i teknikrummet.

Den Grønne manual kan findes på kommunens hjemmeside. Under lokalplanen for Avedøre
lejren. Der er varslet at ting der er lavet uden ansøgning til kommunen vil blive krævet fjernet.
(Der vil blive afholdt møde senere på året vedr. dette).

Enkelte beboere oplyste at ventilationssystemet larmer. Bestyrelsen oplyste at det vil blive
renset og efterset. Der er igangsat en kontakt til en ventilatormand som også vil få noget at vide
om larmen. Der opfordres til at man ikke selv skruer af og renser men nøjes med at støvsuge
den.
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Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen.

Den 29 ̂ juni 2021.

Di nt
Advokat Eva Meiling
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