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Til andelshaverne i A/B Fægtegården

Virum, d. 11. maj 2022

Referat for A/B Fægtegården
Ordinær generalforsamling

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00
i Auditoriet i Værestedet

Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre

Dagsorden ifølge vedtægternes § 22:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

årsregnskabet.
4. Forelæggelse afdrifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel

ændring afboligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Formand Dorte Roepstorff bød velkommen til de 20 fremmødte andelshavere.

Ad punkt l:
Generalforsamlingen valgte advokat Eva Meiling til dirigent og Anette Sommer som referent.
Eva Meiling indledte med at oplyse, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge
vedtægterne med afholdelse inden udgangen af april og med korrekt varsel.

Der blev oplyst, at nye versioner af regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 var sendt ud
i sidste uge.

Ad punkt 2:
Formand Dorte Roepstorff gennemgik bestyrelsens beretning og oplyste, at det havde været
et stille år. Der var forsøgt tilretning af ventilationen, da flere beboere har haft problemer
med forstyrrende lyde. Hætten var nu udskiftet, og det viste sig, at problemet er, at nogle
beboere har motor på deres egne emhætter, hvilket ødelægger effekten af centralsuget
Bestyrelsen vil skrive ud til alle om at motorerne skal fjernes. Det er ikke nok at slukke for
motor, - den skal helt væk.



Formanden oplyste endvidere, at der havde været enkelte salg og at der er både intern og
ekstern venteliste, som efterhånden er meget lange.

Da der ingen yderligere spørgsmål var til beretningen, blev den herefter taget til efterretning.

Ad punkt 3:

Advokat Eva Meiling gennemgik årsregnskabet for 2021. Der var udsendt ny version ugen
inden generalforsamlingen, da revisor fandt nogle nøgletal der var forkerte i forhold til BBR-
oplysningerne. Eva Meiling oplyste, at der var et overskud i år på 986. 032 kr. hvilket især
skyldtes brug af meget lidt på vedligeholdelseskontoen.

Eva Meiling oplyste endvidere, at andelskronen var opskrevet med 16% til 3,295 kr.
Bestyrelsen supplerede med, at egenkapitalen var steget med 7 mio. (l mio. i overskud og
afdrag, 2 mio. stigning af ejendomsværdi samt 4 mio. fald i gældskurs), hvilket er med til at
forklare den høje stigning i andelskronen. Dog kan udviklingen i fremtiden gøre, at det
ændrer sig igen.

Der blev kort drøftet spørgsmål om renovation og kommunens lokalplan og bestyrelsen
afventer nyt fra kommunen.

Der blev spurgt ind til hvad der var brugt til skadebekæmpelse, hvilket bestyrelsen kunne
oplyse, var brugt på fjernelse af hvepsebo. Der blev kort nævnt, at der havde manglet
rottespærrer i hovedkloakken i Konstabelgade 11 og at bestyrelsen bør være opmærksom
på problemet.

Regnskabet og andelskronen blev herefter godkendt.

Ad punkt 4:

Advokat Eva Meiling gennemgik budgettet for 2022. Der var udsendt et tilrettet budget 2022
i ugen inden generalforsamlingen med forhøjelse af el, diverse posten samt kontingent til
Avedøre lejren.

Bestyrelsen oplyste, at prioritetsrenten skulle have været rettet med 7.000 kr. i fald per år, -
dette var beklageligt ikke gjort i det fremsendte budget.

Da der ingen spørgsmål var til budgettet, blev det herefter godkendt.

Ad punkt 5:

Forslag skulle have være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf
vedtægternes §23 stk. 2.

F l ende forslå fraBes reisen:

• Skift fra nuværende bank Nordea til Arbejdernes Landsbank.

Bilag fra beboermøde var fremsendt sammen med indkaldelsen. Fra beboermødet blev
fremlagt yderligere detaljer vedrørende nogle fordelagtige fordele ved private lånemulig
heder, hvor Arbejdernes Landbank vil låne op til 100 %, da de har en ny satsning der kun
gælder veldrevne andelsforeninger såsom Fægtegården.

Der var ikke nogen der stemte imod og forslaget blev hermed vedtaget.
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Ad punkt 6:
Bestyrelsen skal bestå af en formand og 2-5 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for to år ad gangen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år
ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Desuden vælges l eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge for et
år ad gangen.

F l ende bes elsesmedlemmer var ikke å val :
Formand Dorte Roepstorff blev valgt i 2021.
Bestyrelsesmedlem Jesper Ellitsgaard blev valgt i 2021.

F l ende var å val :

Bestyrelsesmedlem Hans Erik Jonsson blev valgt i 2020 og var villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem Bent Aarrebo Pedersen indtrådte i 2020 og var villig til genvalg.

Der var ikke andre der stillede op, og begge blev hermed genvalgt.

Der skulle ligeledes vælges 1-2 suppleanter for et år.
Kristine Ølholm Roepstorffog Raili Jeppesen var villige til genvalg.

Begge blev hermed genvalgt.

Bes reisen består herefter af:

Formand Dorte Roepstorff
Bestyrelsesmedlem Jesper Ellitsgaard
Bestyrelsesmedlem Hans Erik Jonsson
Bestyrelsesmedlem Bent Aarrebo Pedersen

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog, at BDO Revision blev genvalgt som revisor og blev enstemmigt
genvalgt.

Valg af administrator:

Bestyrelsen foreslog, at Virum Torv Advokater blev genvalgt som administrator og blev
enstemmigt genvalgt.

Ad punkt 7:

Under punktet eventuelt blev der drøftet følgende:

Varmeregnskab blev efterspurgt og administrator vil sørge for dette udsendes snarest.

Der blev efterspurgt oprydning af cykler i cykelskurene, og bestyrelsen tager punktet til sig
og finder ud af hvordan man skal komme af med de gamle cykler.

Derefter blev der spurgt ind til isolering af vinduerne og talt om at der kan lukkes for
spjældene der sidder på alle vinduer for at hindre luftindtrængning. Andelshaverne blev
opfordret til at skrive til bestyrelsen, hvis der er nogle problemer.
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En beboer spurgte ind til træk ved hoveddør og altandør. Låsesmed har været forbi og
konstaterede at hoveddøren var meget skæv. Det blev oplyst, at foreningen står fo?
vedligeholdelsen af døre og vinduer, men hvis der er problemer med låsen, er det for
beboerens egen regning. Bestyrelsen oplyste, at der er ved at blive samlet information ind
om disse problemer og bestyrelsen vil herefter vende samlet tilbage.

Bestyrelsen blev opfordret til, at der udsendes automatisk svar, så man ved at mails sendt til
bestyrelsen er modtaget og vil blive behandlet samt eventuelt med en svartid i svaret.

Der blev spurgt ind til en beboers stykke af en græsplæne der buer ved et af husene.
Bestyrelsen oplyste, at dette er planlagt synsmæssigt grundfald ved alle lejligheder fra start
af byggeriet. Der kan lægges ekstra Jord på, - dog med hævelse afkloakdæksTerne^

Bestyrelsen oplyste endvidere, at hækkene også vil blive klippet i år og der vil blive rettet op
der, hvor det er blevet skævt.

Til sidst^blev der talt skiltning i området, som bestyrelsen kunne oplyse, er kommunens
ansvar. Der blev drøftet om der kan gøres noget ved de mange gæster og leverandører der
meget ofte kører forkert. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for eventuelle yderligere
skiltning. Der blev nævnt, at der eventuelt skal koordineres med Grundejerforeningen.

Herefter blev generalforsamling afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.

Viru ^>/S- 2022

Dirigent
Advokat Eva Meiling
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