
ADVOKATER

Advokat Eva Meiling

Advokat Anne Falkenberg

Advokat Thorbjørn Basse Olander
Frederiksdalsvej 70

2830 Virum

Tlf. 4585 6402
virum virumtorvadvokater. dk

www.vi ru mtorvadvo kate r.d k

Referat af ordinær generalforsamling 2019
i A/B Fægtegården

Der blev den 28. marts 2019 afholdt ordinær generalforsamling i A/B Fægtegården, Hvidovre.
Generalforsamlingen afholdtes i Smedjen, l. sal, Østre Messegade 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 26 andelshavere, heraf 4 ved fuldmagt. Endvidere
deltog revisor Lisbet Kindvig fra BDO Revision samt advokat Eva Meiling og administrator Stine
Riis Simonsen fra Virum Torv Advokater

Ad da sordenens unkt l:

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

Ad da sordenens unkt 2:

Formand Dorte Roepstorff aflagde bestyrelsens beretning. Det har været et år med mange salg
og dermed mange nye andelshavere i A/B Fægtegården. Bestyrelsen får fortsat en del
henvendelser fra folk udefra, der er interesserede i at bo i A/B Fægtegården.

Alle forbrugsmålere er skiftet af Hertz Varmeregnskab. Et par stykker har oplevet problemer
med deres nye målere, men dette er ordnet.

Derudover er der skiftet nogle tagsten, og bestyrelsen har ligeledes sørget for, at alle tagrender
er blevet renset. Det har efterfølgende vist sig, at der er utætte tagrender flere steder. De
værste utætheder er repareret og yderligere reparationer vil blive igangsat i løbet af foråret.
Oplever man utætheder ved egen andelsbolig, opfordrer bestyrelsen til at man orienterer
herom på bestyrelsesmailen.

Parkeringspladserne er ligeledes blevet optegnet for bedre udnyttelse af pladsen.
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Dorte Roepstorff orienterede sluttelig om, at det opsatte skilt med parkering og standsning
forbudt vil blive ændret til alene at være parkering forbudt.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad da sordenens unkt 3:

Revisor Lisbet Kindvig gennemgik årsregnskabet.
Udgiften til vand har været stor i år, idet vandregnskabsåret er ændret og man i den forbindelse
har valgt at rydde op i et gammelt efterslæb, der i 2018 er udgiftsført på foreningen.

Der blev stillet spørgsmålstegn til angivelse af m2 i nøgletallene. En andelshaver påpegede, at
angivelsen af m2 i BBR ikke er helt korrekt. Lisbet Kindvig redegjorde for, at dette ikke har
betydning ved beregning af andelskronen og beregning af boligafgiften.

Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingen og går videre med at undersøge sagen.

Herefter blev regnskabet godkendt. Andelskronen er nu kr. 2 3948 'f. re nskabet.

Ad da sordenens unkt 4:

Revisor Lisbet Kindvig gennemgik det udsendte budget og pointerede, at det er udarbejdet af
bestyrelsen. Der er ikke de store ændringer i forhold til budgettet for 2018, og budgettet blev
enstemmigt godkendt.

Ad da sordenens unkt 5:

Bestyrelsesmedlem Torsten Fugmann Kristensen gennemgik bestyrelsens forslag om revidering
af den nuværende husorden.

Punkt 4 er skærpet, idet udseendet af terrasser og arealer omkring bygninger er underlagt
Designmanualen og Den Grønne Manual, der begge er tilgængelige på Avedørelejrens
hjemmeside. Der er snart høring om den kommende lokalplan, og kommunen har gjort
bestyrelsen opmærksom på, at der er flere andelshavere, der har foretaget ikke godkendte
ændringer. Bøde for overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen, der påtales af kommunen
ved gennemgang af området, gives til A/B Fægtegården og ikke den enkelte andelshaver,
hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at skærpe bestemmelserne herom i husordenen.

Endvidere er punkt 5 omformuleret for så vidt angår tidsrummet, hvori der må støjes. En
andelshaver påpegede at der er meget støj fra åbne vinduer o. l. når der holdes fest i
Værestedet. Bestyrelsen tager fat i de ansvarlige for udlån af bygningen og henstiller til, at der
tages mere hensyn.

Ad §6 i den nye husorden: "Fægtesalsvej" udgår.

Herefter blev forslaget vedtaget. Den nye husorden er udsendt sammen med referatet.

Derefter gennemgik Jørgen Brandt forslaget om at overgå til valuarvurdering og begrundede
forslaget med, at man med en valuarvurdering med stor sandsynlighed vil kunne opnå højere
salgspriser for andelsboligerne i A/B Fægtegården.
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Det gav anledning til lidt debat for og imod.

Enkelte andelshavere fandt at hensynet til at også unge mennesker skal have råd til at købe en
andelsbolig, og at tanken bag andelsboliger er, at det skal være muligt for de fleste at købe en
andelsbolig, betyder at man skal fastholde det nuværende vurderingsprincip (den offentlige
vurdering).

Andre fandt at hensynet til at sælger kan opnå markedspris for andelsboligen var vigtigere. Det
blev påpeget at der var tale om en maksimalpris, og at det står én frit for, at sælge sin bolig til
en lavere pris.

Herefter kom forslaget til afstemning og blev vedtaget med stort flertal.

Bestyrelsen sørger nu for at der udarbejdes en valuarvurdering. Valg af valuar sker i samråd
med revisor og administrator. Nårvaluarvurderingen foreligger vil revisor udfærdige et nyt
regnskab med en ny andelskrone. Det nye regnskab skal herefter vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling.

Ved salg skal den på nærværende generalforsamling vedtagne andelskrone anvendes indtil ny
andelskrone er vedtaget.

Ad da sordenens unkt 6:

På valg til bestyrelsen var Dorte Roepstorff, Jesper Ellitsgard og Nanna Møller. De blev alle 3
genvalgt for en 2-årig periode.

Bent Pedersen blev genvalgt som suppleant.

Bestyrelsen består herefter af:

Dorte Roepstorff, Vestre Messegade 7G. Formand
Jesper Ellitsgaard, Vestre Messegade 7B, l. Bestyrelsesmedlem
Torsten Fugmann Kristensen, Konstabelgade 3G, st. Bestyrelsesmedlem
Nanna Møller, Vestre Messegade 7A, l. Bestyrelsesmedlem
Karin Kirchhoff, Konstabelgade 3F, l. Bestyrelsesmedlem
Hans ErikJonsson, Konstabelgade 3B, st. Bestyrelsesmedlem

Bent Pedersen, Vestre Messegade 9A, st. Suppleant

BDO Revision blev genvalgt som revisor.

Virum Torv Advokater blev genvalgt som administrator.

Ad da sordenens unkt 7:

Birthe Wibroe opfordrede til at der snart holdes en havedag og meldte sig som sidste gang
gerne som arrangør af frokost til de arbejdende. Bestyrelsen ønskede ikke at være primus
motor på at arrangere en havedag men opfordrede andre til at gå sammen om at planlægge
den.
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Bestyrelsen opfordrede til at man tilmelder sig A/B Fægtegårdens Facebook gruppe.

Administrator opfordrede til, at de enkelte andelshavere, som har modtaget indkaldelse til
generalforsamling med almindelig post, oplyser deres mail adresse til administrator.
Oplysningen kan sendes til srs virumtorvadvokater. dk.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen.

De . april 201^-

en referent

Eva Meiling

\
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Husorden for AB Fægtegården

For lejligheder og rækkehuse.

Forord:

En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden

- man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at
medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at be-
skytte beboerne og ejendommen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvenligheden af at tager hensyn til hinanden.

Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe god ro og orden for beboerne og holde ejendom-
men og friarealer i pæn stand og dermed holde boligafgiften lavest mulig, l den forbindelse er det af stor
betydning, hvis forældrene husker at vejlede deres børn og foregå dem med at godt eksempel.

Overtrædelse af husordenen:

Gentagne og grove brud på husordenen af andelshavernes side, er misligholdelse, og kan føre til eksklusion

af andelshaveren eller ophævelse, dette iht. vedtægterne.

Den enkelte er her ansvarlig for, at såvel han selv, som hans husstand, gæster m. v. overholder husordens-

bestemmelserne. Overtrædes husordenen af en beboer, må bestyrelsen kræve, at de beboere, som føler

sig generet, indgiver en skriftlig klage med angivelse af hvad og hvem der klages over, samt hvornår og

hvordan brud på husordenen er sket. Bestyrelsen udformer et brev til den beboer, der er blevet klaget
over. l brevet beskrives hvad klagen omhandler, samt opfordring til at besvare anklagerne skriftligt til besty-
reisen. Herefter vil bestyrelsen tage sagen op igen og diskutere, hvad udfaldet herefter skal være.

l. Tøjtørring og luftning af sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer, terrasser eller altaner, samt be-

nyttelse af grill skal ske under behørig hensyntagen til de omkring boende.

2. Vandspild skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i

toiletkummen, der kan stoppe afløbet. Malerrester, kemi og andet miljøfarligt affald må ikke skaf-

fes af vejen gennem kloakken, men skal afleveres til destruktion.

3. Altankasser må kun opsættes af altaner på forsvarlig vis, så de sikres mod at falde ned.

4. Indretning af altaner og terrasser, såsom afskærmning, beplantning og møblering, skal ske i over-

ensstemmelse med gældende regler for Avedørelejren og eventuelle retningslinjer fastsat af for-

eningen. Terrasser og arealer omkring bygninger, er underlagt "Grøn manual, og Designmanual",
og det indebære, at det ikke er tilladt at ændre på udseendet. Dvs. at ophængning og boring i mur-

værket ikke er tilladt, og at terrasser skal bestå af den originale sten og design.



5. Benyttelse af maskiner, herunder boring og lignende, støjende adfærd samt højlydt benyttelse af
radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter m. m. skal under hensyntagen til de øvrige beboere
helt undgås i tidsrummet 21.30-07.00. Benyttelse af maskiner, herunder boring og lignende, stø-
jende adfærd samt højlydt benyttelse af radio, TV, musikanlæg og musikinstrumenter m. m. er ikke
tilladt på søn- og helligdage. Græsslåning er dog tilladt i tidsrummet 12.00-17.00 på søn- og hellig-
dage. Ingen musik for åbne døre og vinduer. Sjældne festlige lejligheder bør adviseres til naboerne.

6. Angreb af skadedyr skal straks meddeles til de respektive myndigheder og bestyrelsen.

7. Det påhviler andelshaverne at sørge for at holde renovationsskure og fællesarealer i en sådan
stand, at fugle og skadedyr ikke tiltrækkes.

8. Det er tilladt at holde husdyr, hlvis husdyret giver anledning til gener eller efterfølgende klager, kan

bestyrelsen trække tilladelsen for det pågældende dyr tilbage. Hunde skal holdes i snor. Dyrs efter-
ladenskaber skal samles op.

9. Det er ikke tilladt at opsætte fuglebræt eller lignende, ligesom det er forbudt at fodre herreløse
fugle, katte og andre dyr på foreningens område.

Beskyttelse af fællesarealer:

l. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den der har ansvar for skaden anmelde det til bestyrelsen
hurtigst muligt.

2. Husholdningsaffald skal anbringes i lukkede poser i foreningens containere, og man skal tilse, at

containerne ikke overfyldes samt at eventuelle affaldssorteringsordninger overholdes. Affald der
ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes for egen regning og egen foran-
staltning.

3. Indbo, skrald og lignende må ikke sættes på trapper, altaner, terrasser, teknikskur eller fællesarea-
ler.

4. Hvis trapper, murværk eller fællesarealer svines til, skal den, der har ansvaret herfor omgående

gøre rent.

5. Barnevogne, cykler, motorkøretøjer og lignende må kun stilles på de af foreningens anviste pladser,

eller i umiddelbar nærhed af egen bolig, dog med respekt for naboerne sådan, at det ikke giver an-

ledning til gener og efterfølgende klager.

6. Det er kun tilladt at parkere på de fælles parkeringspladser. Der må ikke parkeres andre steder på

Vestre Messegade samt på den del af Fægtesalsvej, der støder op til vores bygninger. Dog er af- og
pålæsning tilladt.

7. Det er ikke tilladt at cykle på gangarealer eller græsplæner. Cykler skal trækkes.

8. Radio/fjernsynsantenner og paraboler må ikke anbringes på foreningens ejendom.


