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Referat af årlig budgetgeneralforsamling 

Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52 
 

  

Der blev den 7. december 2021 kl. 19.00 afholdt den årlige generalforsamling i 
festlokalet, Lyngborghave 52 i kælderen th. med følgende dagsorden:  
  

 
1. Valg af dirigent og referent.   
2. Budget for 2022 til godkendelse   
3. Eventuelt.   

  

I alt deltog 13 ud af 28 inkl. 1 ved fuldmagt. Som administrator deltog advokat Eva Meiling.   

Formanden bød velkommen og foreslog advokat Eva Meiling som dirigent og referent.  
  

Ad punkt 1:   
Generalforsamlingen godkendte dirigent og referent. Derefter konstaterede Eva Meiling, at 
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var indkaldt med lovligt varsel, og 
konstaterede herefter generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.  
   

Ad punkt 2:   
Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik bestyrelsens forslag til budget, som var udsendt 
sammen med indkaldelsen. 
  

Lilly Kristoffersen bemærkede at den tidligere besluttede stigning i fællesudgifterne nu slår 
fuldt igennem i budgettet for 2022, hvorfor der budgetteres med kr. 866.640 kr. i indtægter. 
 
I forhold til udgifterne bemærkede Lilly Kristoffersen, at udgifterne var som tidligere 
reguleret i forhold til prisstigninger. Der afsættes stadig 150.000 kr både til 
vinduer/altanpartier og 150.000 kr. til VVS/udskiftning af rør. 
 
Bestyrelsesmedlem Irene Harder oplyste, at bestyrelsen indstiller, at man nu anvender den 
opsparing der er til udskiftning af vinduer/altanpartier, således at projekt sættes i gang i 
2022, også for ikke at have så mange penge stående i banken, hvor der bliver beregnet 
negativ rente. Foreningen har indhentet et overslag på altanpartierne. Udgiften skønnes 
samlet set til 1,1 million kr. ekskl. moms. Det efterlader 500.000 kr. hensat til VVS. 
Bestyrelsen foreslår at man for dette beløb starter med at udskifte rør i  
 
 
 



 
kælderen, og fortsætter med at hensætte til VVS, således at foreningen på et senere tidspunkt 
kan udskifte de øvrige rør.  
 
Der var ingen bemærkninger hertil og budgettet blev herefter godkendt. 
 
Punkt 3: 
Bestyrelsen havde til dette punkt udsendt forslag om, at generalforsamlingen besluttede at 
annullere tidligere beslutning om, at havedag kun gennemføres, såfremt minimum 50% 
deltager.  
 
Ketty Rothmann redegjorde for baggrunden for forslaget, som derefter blev énstemmigt 
vedtaget. 
 
Herefter oplyste formand Mads Clausen, at han fratræder som formand per 7. december 
2021. Næstformand Ken Mayer indtræder som ny formand, ligesom suppleant Ketty 
Rothmann indtræder i bestyrelsen. Ny bestyrelse vælges på ordinær generalforsamling til 
foråret. 
  
Der var ikke yderligere under eventuelt.  

  

  

  

   

____________________     ____________________ 
 
Advokat Eva Meiling   Mads Clausen  
Dirigent    Formand 


