
V2RUM TORV
ADVOKATER

Advokat Eva Meiling
Advokat Thorbjørn Bosse dander

Advokatfuldmægtig Nicklas Lund Mynchau

virum virumtorvadvokater.dk

www.virumtorvadvokater.dk

Virum, d. 24. maj 2022
J.nr. 3483-1

Referat af ordinær generalforsamling d. 17. maj 2022
i Ejerforeningen Valby Langgade 209

Der blev den 17. maj 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Valby
Langgade 209, med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelse af periodevise

betalinger
4. Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder m. v.
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af formand
7. Valg af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 90 ud af 100. Endvidere deltog advokat Eva
Mejling og ejendomsadministrator Line Grønlund Laursen fra Virum Torv Advokater.

l.Valff af dirieent OB referent

Formand Kristian Larsen bød velkommen og foreslog advokat Eva Mejling som dirigent, og
hun blev herefter enstemmigt valgt. Line Grønlund Laursen blev enstemmigt valgt som
referent.

Formand Kristian Larsen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
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2. Bes elsensaflæ elseafårsberetnin o forelæ elseafårsre nskabtil
eodkendelse

Formand Kristian Larsen redegjorde for årets gang i foreningen i 2021 og til dels 2022. Porten
skal være tilgængelig som brandvej og det er pt ved at blive undersøgt af bestyrelsen, hvad
der skal til for at porten lever op til kravene. Der er kommet lys op ved ejendommens front.
Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at foreningen betaler sig fra trappevask
mv., da det ikke fungerede at ejendommens beboere selv skiftes om opgaven. Løsningen har
vist sig at være tilfredsstillende. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen,
som blev taget til efterretning.

Eva Mejling gennemgik årsregnskabet 2021, der blev godkendt.

Underskrevet årsregnskab 2021 bliver medsendt ved dette referat.

3, Godkendelse af kommende års driftsbudeet. herunder fastsættelse afoeriodevise
betalineer

Eva Mejling gennemgik budgettet for 2022.

Formand Kristian Larsen gjorde opmærksom på, at der i budgettet var taget højde for
udgiften til reparation af zinkplader, under posten diverse vedligeholdelsesudgifter.

Bestyrelsen indstiller en stigning i fællesudgiften med kr. 30.000 pr. år fra 1/1 2022, svarende
til kr. 3.000 pr. administrativt fordelingstal pr. år.

Der budgetteres med et driftsoverskud på kr. 19.476.

Budgettet blev vedtaget.

4. Drøftelse af større vedliseholdelsesarheider in. v.

Det blev drøftet hvor stort problemet med vedligehold på terrasserne er. Der er nogle beboere
der ønsker vedtægtsændringer, således at vedligehold bliver pålagt den enkelte beboer. Det
skulle dog først ske efter første "renoverings runde". Det er dog ikke alle beboere der ønsker
dette. Da der ikke er stillet forslag om dette til generalforsamlingen, kan der ikke stemmes om
det i denne omgang. Et evt. kommende forslag om denne vedtægtsændring, vil kræve at alle
stemmer for.

Der er stadig ønske om maling af træværk i gården samt indkøb af blomster osv. på den årlige
arbejdsdag.

Der er hulmursisolering og der drøftes facaderenovering. Det drøftes i den forbindelse at få
ordnet husnummeret på ejendommens front. Dette ordnes på arbejdsdagen.



Pga. de mange ting der ønskes ordnet og renoveret, overvejer bestyrelsen allerede nu en
stigning i fællesudgiften allerede igen til næste år. Der skal naturligvis stemmes om det igen til
den tid.

5. For l f a m l mmer

Der var ingen indkomne forslag.

6. Vals af formand

Der skal vælges en formand for bestyrelsen. Kristian Larsen er på valg og genopstiller.

Formand Kristian Larsen blev genvalgt.

7. Vals af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges indtil 3 bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges indtil 3 bestyrelsesmedlemmer.

Christian Dønning er på valg og genopstiller. Blev genvalgt.

Eilif Jørgensen er på valg og genopstiller. Blev genvalgt.

Emilie Skotte stiller op til valg som bestyrelsesmedlem. Blev valgt.

Revisor:

Jan Jørgensen stiller op til valg som revisor. Blev valgt.

Jeppe Lyngbye Widding stiller op til valg som revisor suppleant. Blev valgt.

8. Eventuelt.

Cykelparkering:
Der ønskes plads til parkering af cykler. Det drøftes om halvtaget kan tages i brug til
parkering, men der parkerer ejerlejlighed nr. 2 deres bil. Ejerne af denne lejlighed, mener at
eje retten til denne parkeringsplads. Ejerne har boet i ejendommen siden 1998, hvor de er
blevet oplyst om at de kunne parkere på denne plads eftersom parkeringspladsen der
oprindeligt var tilknyttet til deres ejerlejlighed, blev overdraget til ejerlejlighed 5 ved
tinglysning. Ejerne af ejerlejlighed nr. 2 er blevet bedt om at dokumentere ejerskabet, da det
hverken fremgår af skødet eller tingbogen.

Bestyrelsen vil undersøge alternative muligheder til cykelparkering, såfremt at ovennævnte
ejerskab kan dokumenteres. Det drøftes i den forbindelse at der muligvis kan laves
parkeringspladser ved ejendommens front.



Affald:
Bestyrelsen opfordrer til, at man smider tugtende affald i restaffald, selvom det egentlig hører
til plastik eller andet. Dette skyldes at affaldet ellers begynder at lugte når vi når de varmere
temperaturer kommer.
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