
Ejerforeningen Ålborggade 28-32 & Randersgade 49 

Referat af den ordinære Generalforsamling den 25. maj 2004 

 

Oversigt over fremmødte medlemmer af Ejerforeningen: 

Tina Olsen, Ra.49, 5.th.   Søren Thorning, Ål.28, 1.th. 

Sofie Toft, Ål.28, 5.th.   H. Picht, Ra.49, 1.th. 

Sune Pedersen, Ra.49, 3.tv.  Anne Sofie Holm, Ål.30, 2.th. 

Allan Skovlund, Ål.32, 2.tv.  Per Sulsbrück, Ål.30, 5.tv. 

Steen Haurum, Ra.49, 2.th.  Troels Bay, Ål.30, 4.tv. 

Claus Blink Rasmussen, Ål.30, 5.th.  Eva Jensen, Ål.32, 5.tv. 

 

Til Ordstyrer valgtes Sune Pedersen og til referent valgtes Allan Skovlund. 

 

Bestyrelsen bød velkommen og præsenterede sig overfor ejerforeningens nye medlemmer. Det blev 

konstateret, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt, hvorefter man gik over til 

behandlingen af dagsordenens punkter. 

 

1. Årsberetning  

På bestyrelsens vegne aflagde formanden Claus Blink Rasmussen beretning. 

 

Der blev bl.a. berettet om igangsættelsen af foreningens hjemmeside og hvad den var påtænkt at 

skulle indeholde. 

Hernæst berettedes om udskiftningen af foreningens varmeanlæg. Projektet forløb fint og blev 

afsluttet forud for tidsplanen og inden for den budgetterede pris. Alt i alt var bestyrelsen tilfredse 

med projektets forløb som vurderedes at være en god investering, da foreningen bl.a. ikke 

længere pålægges strafafgift for for høj returløbstemperatur. 

Det sparede beløb vil blive tilbagebetalt til medlemmerne. 

 

Hernæst blev der berettet om den afholdte arbejdsweekend og hvilke aktiviteter der blev afviklet 

på denne. 

 



Praktisk administrator Steen Haurum oplyste, at bestyrelsen planlægger, at renovere enkelte 

køkkenfaldstammer, idet nogle af disse er begyndt at stoppe til og til tider må repareres af 

håndværker til weekendtakst. 

Medlemmerne opfordres til at henvende sig til praktisk administrator Steen Haurum, 

Randersgade 49, 2.tv. såfremt de konstaterer ”klukkelyde” fra deres håndvask, således at der kan 

tages hånd om problemet før det bliver nødvendigt at tilkalde en håndværker. 

 

Bestyrelsesmedlem Tina Olsen fortalte, at jævnfør beslutning taget på ekstraordinær 

generalforsamling i 2003, er vedtægternes § 7 nu ændret pr. 1. april 2004 og således lyst 

stiftpantsættende, så ejerforeningen nu har sikkerhed for 40.000,00 kr. i tilfælde af manglende 

betaling af fællesudgifter. De eksisterende skadesløsbreve er nu ved at blive aflyst. 

 

 

2. Godkendelse af årsregnskab 

Det konstateredes indledningsvis, at foreningens økonomiske administration pr. 1. april 2004 

var overgået til Allan Skovlund, da den tidligere økonomiske administrator Sune Pedersen var 

fraflyttet foreningen. Da Sune Pedersen imidlertid havde haft ansvaret for regnskabet redegjorde 

han for foreningens regnskab i foreningsåret 2003-2004.. 

 

I sin beretning bemærkede han, at årets resultat var kr. 0, hvilket skyldtes at bestyrelsen havde 

besluttet at anvende kr. 57.832 af foreningens reservefond. Dette var ca. 7000 kr. mere end 

budgetteret, men han mente alligevel at resultatet var tilfredsstillende.  

 

Ud over de af generalforsamlingen fastsatte fællesudgifter var der i foreningsåret opkrævet kr. 

181.689 til forbedring af varmeanlægget. Derudover tilkom aconto-indtægter fra varme og 

kabel-tv. Af regnskabet fremgik det at foreningen skulle tilbagebetale kr. 27.892 til 

medlemmerne pga. besparelser på foreningens varmeudgifter (jf. note 7) og at foreningen skulle 

opkræve et mindre beløb kr. 2797 fra medlemmer for kabel-tv (jf. note 6). Da foreningen 

sandsynligvis også kunne påregne væsentlige besparelser på varmeudgifterne fremover, havde 

han, med bestyrelsens og revisorens godkendelse, indført en række ekstralinier i foreningens 

regnskab, så bevægelserne, der vedrørte aconto-opkrævning fremgik tydligere af regnskabet. På 
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indtægtssiden drejer det sig om linien: ”Regulering af aconto-regnskaber tidl. år” og på 

udgiftssiden ”Regulering af varme, tidl. år, udbetaling” og ”Regulering af varme, hensættelse”.  

 

For så vidt angik udgiftssiden fremhævede den økonomiske administrator særligt linje ”Udførte 

vedligeholdelsesprojekter” (jf. note 2). Foreningen havde i år investeret kr. 274.904 i større 

forbedringer af ejendommen. Udgiften til varmeanlægget udgjorde kr. 238.504 og var 

finansieret ved den omtalte ekstraopkrævning og ved trækning på reservefonden. Budgettet var 

blevet overskrevet med kr. 7000. Udgiften til indførelsen af stiftspantsættende vedtægter havde 

beløbet sig til kr. 36.400, hvor budgettet havde været på kr. 34.000. 

 

For så vidt angik regnskabets aktiver og passiver gjorde den økonomiske administrator 

opmærksom på linien ”tilgodehavende fællesudgifter”. Foreningen har en beboer, Steen Jensen, 

Ålborggade 30, st. tv., som skylder foreningen kr. 25.373. Der er udtaget stævning og retten går 

sin gang. Vi forventer at få vores udestående dækket. Alt afhængig af sagens udfald er der en 

risiko for at foreningen kan miste et beløb på denne konto. Det blev frehævet, at foreningen nu 

ved indførelsen af stiftspantsættende vedtægter havde sikkerhed for kr. 40.000 for hver 

lejlighed. 

 

I sin redegørelse sluttede den økonomiske administrator af med at fremhæve at Foreningens 

reservefond pr. 1. april 2004  udgjorde kr. 126.227,00 – og altså var vokset med kr. 37.168 i 

foreningsåret. 

Et medlem ønskede en redegørelse for foreningens procedure ved manglende betalinger. I svaret 

understregedes det, at selv om foreningen ikke havde haft nogle generelt problem med dårlige 

betalere i de sidste mange år, var både administration og bestyrelse meget opmærksomme på 

dette problem, som potentielt kunne blive større med tiden. Bestyrelsen havde derfor på sidste 

generalforsamling fået indført stiftspantsættende vedtægter og havde på baggrund af Steen 

Jensen sagen vedtaget at stramme op på rykkerprocedurerne, når et medlem ikke betalte 

fællesudgifterne til tiden.  

 

Et medlem ønskede en drøftelse af anvendelsen af overskuddet fra vaskeriet. Den økonomiske 

administrator gjorde opmærksom på at overskuddet herfra var sat i gåseøjne i foreningens 



regnskab. Dette skyldtes at foreningen ikke præcist vidste, hvor stort el. og vandforbruget i 

vaskekælderen er. Bestyrelsen overvejer for tiden om der skal sættes målere op. Bestyrelsen 

havde imidlertid, som det fremgik af dagsordenens punkt 6, aktuelle planer om, at overskuddet 

fra vaskeriet skulle investeres i nogle nye vaskemaskiner til foreningen. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Budget 

Foreningens nuværende økonomiske administrator Allan Skovlund redegjorde for foreningens 

budget for foreningsåret 2004-2005. Budgettet afveg kun på et punkt markant fra sidste års 

budget.  

 

Det fremgik af budgettet at der skulle henlægges kr. 35.000,00  mere til reservefonden i år i 

forhold til sidste år. 

Bestyrelsen ønskede ved den ekstra henlæggelse til reservefond at opnå et større økonomisk 

råderum til at imødekomme udgifter til vedligeholdelsesprojekter fremover. .  

 

Det konstateredes af fællesudgifterne havde været holdt i ro siden 2000-2001. 

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Sofie Toft og Sune Pedersen udtrådte af bestyrelsen. 

På generalforsamlingen blev Søren Thorning og Troels Bay valgt ind i bestyrelsen. 

 

Hermed består den nye bestyrelse efter generalforsamlingen af: Claus Blink Rasmussen, Tina 

Olsen, Søren Thorning og Troels Bay. 

 

Foreningens praktiske administration varetages af Steen Haurum, Ra 49, 2.th.  

Foreningens økonomiske administration varetages af Allan Skovlund Ål. 32, 2.tv. 

Foreningens administratorer vil også deltage i bestyrelsens arbejde. 
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5. Valg af revisor 

Foreningens nuværende revisor, medlemmet H. Picht ønskede ikke genvalg. 

Ingen af de andre fremmødte medlemmer af foreningen ønskede at være foreningens revisor.  

Sune Pedersen lovede i lyset af dette at påtage sig revisionen af foreningens regnskab for 1 år for 

at give bestyrelsen tilstrækkelig tid til at finde en ny revisor til at revidere foreningens regnskab. 

Dette godkendtes af forsamlingen. 

 

6. Orientering om bestyrelsesarbejdet  for indeværende regnskabsår 

Prioritetsplan. 

Det blev klargjort, at der er et generelt behov for at få udarbejdet en prioriteringsplan for 

vedligeholdelse af ejendommen, således at der vil blive set grundigt efter hvorvidt ejendommen 

trænger til eventuelle udbedringer og hvis det er tilfældet, i hvilken rækkefølge de skal 

prioriteres. Dette skal foretages af et firma som er kompetent. 

Bestyrelsen har vurderet, at dette er særdeles vigtigt og har besluttet at sætte 50.000,00 kr. af til 

dette i år.  

Der vil blive indhentet 3 tilbud som vil danne grundlag for beslutningen om hvilket firma der er 

bedst egnet til opgaven. 

Prioriteringsplanen vil kunne fremlægges på næste generalforsamling således at den kan danne 

grundlag for en handlingsplan vedr. vedligeholdelsen af ejendommen. 

 

Vaskemaskiner. 

Bestyrelsen fortalte, at de påtænker udskifte vaskemaskiner og tørretumblere til semi-

industrielle maskiner, da disse er dimensioneret til storvask. 

På baggrund af overskuddet i vaskeriet, vurderes det, at disse maskiner vil kunne tjene sig selv 

hjem over ca. 4-5 år.  

Dette køb vil blive brugt til at erfare hvorvidt det er økonomisk attraktivt at udskifte maskinerne 

hvert 4-5 år. 

 

Arbejdsweekend. 



Arbejdsweekenden er fastlagt til den 28-29. august 2004 og vil omfatte vask af for og bagtrapper 

samt rensning af lyskasser. 

Medlemmerne opfordres til at henvende sig til bestyrelsen med forslag til tiltag på 

arbejdsweekenden. 

 

7. Bredbåndsløsninger 

Praktisk administrator Steen Haurum skitserede mulighederne i oprettelsen af bredbånd i 

foreningen.  

Der var på generalforsamlingen stor interesse for spørgsmålet om bredbåndsløsninger og 

bestyrelsen besluttede a arbejde videre med emnet og indhentning af tilbud.  

Mulighederne fremlægges når bestyrelsen vurderer at der atter er grundlag for medlemmerne til 

at tage stilling til spørgsmålet. 

 

8. Forslag fra Ejerforeningen medlemmer 

Der var ingen forslag. 

 

9. Eventuelt 

Det blev understreget, at bagtrapper er BRANDTRAPPER. Det er særdeles vigtigt, at der IKKE 

står genstande på bagtrappen da man i tilfælde af brand skal kunne komme uhindret ud i det fri 

via bagtrappen. 

Medlemmerne opfordres på det kraftigste til at rydde op efter sig selv. Ikke alene af hensyn til 

andre medlemmer men også af hensyn til sig selv. 

 

Medlemmerne opfordres til selv at rette henvendelse til naboer og andre der stiller genstande på 

bagtrappen, således at foreningen får bagtrapper der er farbare og sikre. 

 

Det er konstateret at enkelte medlemmer har efterladt rod forbindelse med bygningsarbejder.  

Det er vigtigt at rydde op efter sig selv- også i forbindelse med større arbejder i de enkelte 

lejligheder. 

 

Mødet blev afsluttet og bestyrelsen takkede for fremmødet! 
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_____________________  ___________________________ 

Allan Skovlund (referent)  Claus Blink Rasmussen (formand) 

 

 


