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Referat af ordinær generalforsamling d. 16. juni 2020
i Ejerforeningen matr. nr. 3039 og 3040 Vanløse

Der blev den 16. juni 2020 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen matr. nr. 3039 og
3040 Vanløse. Generalforsamlingen afholdtes i Kulturstationen Vanløse, med følgende
dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne regnskabsår
Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab (resultatopgørelse og balance)
Forelæggelse afårsbudget til godkendelse
Valg af formand for bestyrelsen

Valg af andre medlemmer af bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor

Eventuelle forslag

l.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 115,5 ud af 200. Endvidere deltog advokat Eva
Meiling og administrator Stine Riis Simonsen fra Virum Torv Advokater.

Ad da sordenens unkt l:

Advokat Eva Meiling blev valgt som dirigent. Hun bød velkommen og konstaterede, at
generalforsamlingen iht. vedtægterne var indkaldt med rettigdigt varsel, men blev afholdt for
sent. Da dette skyldes forsamlingsforbuddet sås der gennem fingrene hermed og
generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig. Til referent valgtes administrator Stine
Riis Simonsen.

Ad da sordenens unkt 2:

Bestyrelsen forelagde beretning for 2019.

Graffitien er blevet fjernet, og der er tegnet abonnement på løbende fjernelse heraf.
Bestyrelsen er tilfredse med Ren Ejendomsservice, der står for trappevask, klipning af hæk o. l.

Skralderummet er blevet organiseret.

Der er cykelskure til overs. Hvis man mangler et, bedes man henvende sig til bestyrelsen.

LU

l

l
s

j
j

l
CO

l

s



Da der blev varslet stigning i præmien fra ejerforeningens gamle forsikringsselskab, indgik
bestyrelsen aftale med en forsikringsmægler, der løbende optimerer ejerforeningens forsikring
og kører evt. forsikringssager.

Forsikringsmægleren har sørget for tegning af ny ejendomsforsikring i Købstæderne til en
lavere forsikringspræmie.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad da sordenens unkt 3:

Advokat Eva Meiling gennemgik årsregnskabet for 2019.

Dette gav ikke anledning til spørgsmål fra generalforsamlingen, og regnskabet blev godkendt.

Ad da sordenens unkt 4:

Budgettet for 2020 blev gennemgået.

Steen Johansson (ÅV57, 2.tv. ) spurgte ind til, hvad det afsatte beløb på kr. 700.000
(vedligeholdelsesprojekt) skal gå til. Han bemærkede at der er punkter i
vedligeholdelsesplanen, der ikke er udbedret til trods for, at disse i rapporten er anbefalet
udbedret i tidligere år. Dertil kommer at det afsatte beløb på kr. 700.000,- ikke en gang dækker
udgiften til udskiftning affaldstammer og vandrør i én opgang.

Steen Johansen spurgte også ind til hvad stigningen i de ordinære fællesudgifter skulle dække.
Bestyrelsen oplyste, at det var til almindelig drift og vedligehold, og ikke til et specifikt projekt.
Bestyrelsen oplyste endvidere, at de kr. 700.000,- der var afsat i budget, skulle dække noget af
udgiften til udskiftning af faldstammer og vandrør. Men at det var forventeligt, at der også ville
komme en egenbetaling fra medlemmerne, for at kunne gennemføre det vedtagne projekt.

Bestyrelsen går nu videre med det vedtagne projekt vedrørende udskiftning affaldstammer og
vandrør. De sørger for evt. opdatering af tilbudsbeskrivelse og indhentelse af konkrete tilbud på
udførelse af arbejdet. Herefter vil de enkelte ejerlejlighedsejere blive opkrævet en a'conto rate
på ca. 25% af den beregnede udgift og yderligere rater senere. Ejerne vil blive orienteret om
tilbud og tidsforløb for projektet.

Herefter blev budgettet for 2020 vedtaget.

Ad da sordenens unkt 5:

Jasper Bjergård Arildslund (ejer af Hasselvej 3, 2.th. ) stillede op til formandsposten og blev
valgt.

Adda sordenens unkt6:

Jens-Henrik Lønberg (HV l, st. tv. ) og Gert Kirchhoff (HV 3, l. th. ) var på valg og blev genvalgt.

Ad da sordenens unkt 7:

Morten Timmermann (ÅV55, l. tv. ) blev genvalgt som suppleant.
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Adda sordenens unkt8:

Michael Svingel Jensen (ÅV57, 2.th. ) blev valgt som revisor.

Adda sordenens unkt9:

Steen Winther-Petersen fremlagde sit forslag om tilladelse til etablering af fransk altan.

Forslaget blev drøftet af de tilstedeværende. Nogle var usikre på om en tilladelse hertil vil
medføre et uensartet udtryk, men hvis bestyrelsen og kommunen godkender ansøgning og
facadetegninger må det formodes at de i deres godkendelse har taget stilling hertil.

Forslaget kom herefter til afstemning og blev vedtaget, idet 11 stemte for og 3 stemte imod.

Hans Christensen, der desværre ikke havde mulighed for at deltage på generalforsamlingen,
havde stillet følgende 4 forslag:

l. Forslag om undersøgelse af et smuldrende asbesttag.

De tilstedeværende drøftede hvorvidt undersøgelsen skal foretages nu eller om man skal vente
til år 2022, hvor dette står anført som et punkt i ejerforeningens vedligeholdelsesplan. Der var
overvejende tilslutning til det sidstnævnte.

Forslaget kom til afstemning og blev nedstemt med 4 stemmer for og resten imod.

2. Forslag om hjemtagning iht. vedtægternes §16.

Forslaget er efterfølgende frafaldet i mail af 8.6.2020 fra Hans Christensen.

3. Skralderum. Sikring af at kun beboere i foreningen og skraldemænd har adgang hertil.

Der var generel tilslutning til, at andre projekter bør prioriteres før dette. Forslaget kom til
afstemning og blev nedstemt med l stemme for og resten imod.

4. Altaner: Membranproblemer.

Flere af de tilstedeværende på generalforsamlingen indikerede at have problemer med
udtrækning af fugt på deres ydervægge. Der er tvivl om, hvad der er årsagen hertil. Det kan
være utætte altanmembraner, men det kan også skyldes mangelfulde fuger eller at
ejendommens ydermure er massive (uden hulrum).

Generalforsamlingen besluttede at stille et ændringsforslag til Hans Christensens forslag,
således der først stemmes om, hvorvidt der skal foretages yderligere undersøgelser for at
belyse fugtproblemer i ydermure.

Ændringsforslaget kom til afstemning og blev vedtaget med l stemme imod og resten for.

Hans' forslag bortfaldt, og der vil ikke foretages udbedringer af nogen art førend resultat af
undersøgelsen foreligger.
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Adda sordenens unktlO:

Jens-Henrik oplyste at han har modtaget en henvendelse vedrørende installering af et nøglebrik
system, således posten, hjemmehjælp o. l. kan få adgang til ejendommen. Materiale herom er
vedlagt referatet. Bestyrelsen undersøger nu om dette kunne være relevant for ejerforeningen.

Der blev opfordret til at man - når de forreste containere er fulde - benytter containere
længere inde i skralderummet. Det blev ligeledes påtalt, at skralderummet ikke må benyttes til
storskrald.

Sluttelig blev der opfordret til en vedtægtsændring, således indkaldelser, referater og anden
korrespondance til ejerne kan udsendes digitalt.

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

Den 28. juni 2020

Underskrevet digitalt via Visma Addo

Dirigent

Eva Meiling

Underskrevet digitalt via Visma Addo

Formand

Jasper Bjergård Arildslund
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signenngsservice.
Underskrifterne i dette dokument erjundisk bindende. Underskrivemes identiteter er registreret og listet herunder

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NSM ID NSN ID
Serienummer: PI D:9208-2002-2-938075139497 Serienummer: PID:9208-2æ2-2-227698926223

Eva Mej li ng
Dirigent

IP: 131. 164.170.102
28-06-2020 10:31

Jasper Bjergård Arildslund
Formand

IP: 212.98. 101.27
29-06-202009:10
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Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Adda signeringsservice.
Signeringsbeviseme 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/WebAdmln/#/NemldValidation



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

Referat af ordinær generalforsamling d. 16.6.2020.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.

Downtoad dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2020-06-28 08:01 Underskriftsprøcessen er startet
2020-06-28 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2020-06-28 08:01 En besked er sendt til Eva Meiling (em@virumtorvadvokater. dk)
2020-06-28 08:01 En besked er sendt til Jasper Bjergård Arildstund (jasper@anldslund. dk)
2020-06-28 10:29 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemlD Private

blev anvendt fra IP adresse 131. 164. 170. 102

2020-06-28 10:30 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Eva Meiling
2020-06-28 10:31 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 16.62020.pdf via Danish NemlD private

(PID: 9208-2002-2-938075139497)
2020-06-28 10:31 AUe dokumenter sendt til Eva Meiling er blevet underskrevet
2020-06-29 09:07 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jasper Bj'ergård Anldslund og identifikationsmetoden

NemlD Private blev anvendt fra IP adresse 212. 98. 101. 27

2020-06-29 09:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jasper Bjergård Arildslund
2020-06-29 09:10 Jasper Bjergård Arildslund har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. l6.62020.pdf via Danish

NemlD private (PID: 9208-2002-2-227698926223)
2020-06-29 09:10 Alle dokumenter sendt til Jasper Bjergård Anldslund er blevet underskrevet
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Bliv fri for at udlevere nøgler til alle
jeres leverandører...

... og giv beboerne mere
fleksibilitet og mindre

besvær i deres dagligdag

Bekey er allerede monteret i omkring
halvdelen af alle opgange i Storkøbenhavn,
og giver postvirksomheder, distributører og
hjemmeplejen en sporbar, tidsbegrænset
og digital nøgle til opgangsdørene, så
beboerne kan få deres serviceydelser
leveret lige til døren, 24-7.

Fleksibel levering
Med Bekey installeret vil vores kunder stille helt nye
services og leverancemetodertil rådighed for jeres
beboere, som kan få leveret pakker, dagligvarer eller
måltidskasser direkte på dørmåtten, når det passer
beboerne - også når de ikke er hjemme.

Færre forstyrrelser for beboerne
Beboere i jeres ejendom vil ikke længere opleve at
blive forstyrret, hver gang en leverandør har brug for
at komme ind i opgangen, og ringer på hos naboen,
når den ønskede beboer ikke selv er hjemme.

Nul besvær med udlån af fysiske nøgler
Når de virksomheder, der hver uge leverer varer og
serviceydelser til beboerne i jeres opgang anvender
Bekey, slipper både beboere og administratorer for
at bekymre sig om, hvem der har lånt en nøgle, og
om den kommer retur.

HvemerBekey?
Bekey er en del afNorth Media A/S, som er børsnoteret på NASDAQ OMX. Siden
2011 har Bekey udviklet og driftet denne sikre digitale nøgleløsning, som hver dag
anvendes af 26 kommuners hjemmepleje, heriblandt København, Frederiksberg,
Gladsaxe og Brøndby, samt reklamebude og måltidskasseleverandører. Bekeys
formål er at fjerne nøglebøvlet for offentlige og private virksomheder, som har et
ærinde i opgangen, så de kan tilbyde mere fleksible services og tjenester til
ejendommen og dens beboere.

key
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Når l har sagt/ja/
til at få Bekey
installeret:

Hvad sker der så?

En af vores montører kommer ud og installere en chip i jeres

^y dørtelefonanlæg. Vores montører er certificeret hos de tre
største producenter af dørtelefonanlæg i Danmark.
Installationen tager ca. 15 min.

l modsætning til nøglerør og nøglebokse installeres Bekey
usynligt i ejendommens dørtelefonanlæg, og påvirker derfor
ikke udseendet på bygningens facade. Installation og
vedligehold er uden beregning for jeres ejendom.

Brugere, dvs. personer med adgang til opgangen via Bekey, vil
^ § fremover åbne opgangsdøren digitalt med en App på deres

mobiltelefon eller tablet.

Alle beboere forsætter med at anvende deres fysiske nøgler

som vanligt.

Hvem kan åbne

opgangsdøren
med Bekey?

Bekeys kunder, med et dokumenterbart ærinde i opgangen, får
adgang til at åbne døren via en App. Adgangen er tidsbegrænset
og personlig.

Sikkerhed!
Den digitale nøgle kan ikke kopieres eller blive væk, og al
anvendelse logges. Dette reducerer risikoen for misbrug og
ingen fysiske nøgler havner i de forkerte hænder.

Hvem er Bekeys kunder?
Bekeys kunder er distributører, serviceleverandører samt den kommunale hjemmepleje, som
/ dag kommer ind i opgangen vha. lånte fysiske nøgler, og som ønsker at overgå til en digital
nøgle for at øge sikkerhed og fleksibilitet for både deres kunder (beboere) og deres
medarbejdere.

Hvad er et dokumenterbart ærinde?

Det kan være levering a f aviser og reklamer, samt når beboerne har bestilt levering af
måltidskasser, postpakker eller har behov for hjemmepleje.

Beke .dk



KØBENHAVNS KOMMUNE bekey

Til boligforeninger, bestyrelser m. fl.

Etablering af digitalt nøglesystem

Københavns Kommune indfører løbende et digitalt nøglesystem for borgere, der modtager hjælp fra den
kommunale hjemme- og sygepleje.

Indførelsen af det digitale nøglesystem skal sikre, at kommunens hjemmepleje kan komme hurtigt og sikkert
ind hos borgere - bl.a. i forbindelse med respons på nødkald.

Det betyder, at der er behov for, at der ved indgangspartiet til opgangen bliver monteret en chip inde i det
nuværende dørtelefonanlæg. Hverken montering eller evt. afmontering giver synlige mærker eller huller.
Chippen vil på ingen måde forringe eller ændre funktionaliteten af dørtelefonanlæg, automatiske døråbnere
eller lignende, og det er ikke muligt at se installationen udefra.

Efter montering af det digitale nøglesystem, kan borgeren og alle andre fortsat benytte de almindelige nøgler
til opgangen.

Der er indgået aftale med firmaet Bekey A/S om opsætning af det digitale nøglesystem, l den forbindelse
ønsker Københavns Kommune jeres tilladelse til, at Bekey A/S monterer den omtalte chip på de adresser,
hvor l har aflåste opgange.

Det digitale nøglesystem er fuldt godkendt sikkerhedsmæssigt, og det anvendes allerede i dag i 26
kommuner. Med det nye system kan kommunens hjemmepleje låse op med deres mobiltelefon, idet de får
tildelt en digital nøgle, som kun kan anvendes med en privat adgangskode og i bestemte tidsperioder. Derved
kan kun personer med betroet adgang åbne døren.

Etableringen er helt omkostningsfri for jeres boligforening, idet Bekey A/S og Københavns Kommune står for
det praktiske og økonomiske.

Ud over at den digitale adgang gør hjemmeplejens arbejde langt mere effektivt, se giver løsningen også
beboerne mulighed for at andre betroede brugere fx med post, tryksager eller madkasser kan godkendes til
det digitale nøglesystem:
o Som følge heraf bliver risikoen for at lukke ukendte personer uden ærinde ind i opgangen reduceret,

hvilket giver en øget tryghed og sikkerhed for hele opgangen.
o Det vil desuden være muligt at slippe for at fx reklamebude ringer på alle opgangsdøre for at få adgang.

Professionelle, betroede brugere, som kan opnå den digitale adgang, er- ud over hjemmeplejen - kun
institutioner og virksomheder, der har et ærinde i opgangen. Dvs. beredskab, post- og reklameomdelere,
mad- og pakkeleverandører eller lignende - som alligevel ville blive lukket ind eller have fået udleveret en
nøgle. Det er derfor kun få udvalgte, der kan få adgang, men har de et ærinde til gavn for beboer eller
ejendom, er denne digitale løsning langt nemmere for alle parter.

Københavns Kommune ser frem til samarbejdet med Bekey A/S, som både er en fordel for hjemmeplejens
hverdag og for jeres boligforening. Vi har derfor brug for, at l giver tilladelse til denne etablering.

Hvis l ønsker yderligere information om løsningen er l velkommen til at kontakte Københavns Kommune på e-
mail: DigitaleNoegler@kk.dk


