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Referat af Generalforsamling 

Ejerforeningen Ålborggade 28-32 / Randersgade 49 

Tirsdag 22. maj 2007 19:00 

Randersgadeskolen 

 

 

Fremmødte 

 

Bestyrelsen (Søren Thorning, Henrik Thomsen, Anders Ertmann, Line Blondin, Rasmus Dyhrberg) 

Herudover 7 repræsenterede lejligheder (se bilag) 

 

Punkter  

 
• Formalia 

Dirigent: Anders Ertmann Nielsen 

Referent: Troels Bay 

 

Generalforsamlingen vedtog at indkaldelsen var forestået i overensstemmelse med foreningens vedtægter og 

kunne herefter betragtes som gyldig myndighed. 

Anders foreslog at punkt 3 og 6 slås sammen, idet punkt 6 er umiddelbart afhængig af vedtagelsen af det 

fremsatte budget, hvortil ingen har indvendinger. 

 

• (Punkt 1) Aflæggelse af årsberetning (ved Søren) 

Efter at have præsenteret bestyrelsen og administrationen fortsætter Søren med at berette om et, for foreningen, 

stille år. Foreningen har oparbejdet ekstra kapital via forhøjelsen af fællesudgifterne sidste år, således at 

vedligeholdelsesprojektet af gårdfacaden kan igangsættes. Vedligeholdelsesplanen er således allerede undervejs, 

og bestyrelsen har i årets løb indhentet tilbud og planlagt forløbet for arbejdet. 

 

Som en sidebemærkning blev det pointeret at bestyrelsen har udvist ganske aktivt engagement i forbindelse med 

maling af gadefaceden for at dække grafitti som foreningen tidligere har været plaget af. 

 

Slutteligt forklarede Søren lidt om belægget for at skifte til en professionel administration, heriblandt at vi i 

øjeblikket står i en noget usikker situation, hvor to administratorer (som har fungeret i meget lang tid) har valgt 

at fratræde. 

 

• (Punkt 2) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet (ved Troels) 

Troels fortalte at han havde delt posten som økonomisk administrator med Allan Skovlund gennem året, og at vi 

for tiden stod i en overgangsfase indtil en eventuel professionel administration træder til (jvf. punkt 3). Troels, der 

har udarbejdet årsregnskabet, fortalte at målene sat ved sidste års generalforsamling overordnet var nået. Vi 

havde budgetteret med en henlæggelse på 346.000 kr. til reservefonden, hvoraf vi ved årets afslutning kunne 

konstatere at der kunne lægges 338.000 kr. – altså en mindre differens i det store billede på 8.000 kr., der 

primært skyldtes færre indtægter (i form af rykkergebyr og varmeafregning) end budgetteret. 
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Følgende bemærkninger af særlig vigtig karakter blev nævnt af den økonomiske administrator ved gennemgangen 

af regnskabet. 

o 217 kr. er indsat i regnskabsåret som indtægt som følge af uligheder i tidligere regnskabsår. 

o 996 kr. er indsat under udgifter som følge af mindre uoverenstemmelse mellem Clorius 

varmeregnskab og foreningens hensættelse. Det har betydet at foreningen har udbetalt samme 

beløb formeget til beboerne ved reguleringen, dog vægtet således at ingen er blevet snydt. 

 

Regnskab for 2006/2007 blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

• (Punkt 3+6) Forelæggelse af godkendelse af budget (ved Søren m.fl.) 

Troels beretter om en særlig forøgelse af udgifterne på administrationssiden. Årsagen til stigningen skal findes i 

bestyrelsens anbefaling om at søge en overgang til en professionel administration. Foreningen har indtil nu været 

drevet af relativt lavt lønnede medlemmer af foreningen, og bestyrelsen har ønsket at professionalisere 

stillingerne – sådan som mange andre ejerforeninger har gjort. Søren fremlagde primært følgende årsager til 

bestyrelsens anbefaling: 

• Der vil kunne opnås en stabilitet og ensartethed i arbejdet som skiftende beboerer der besidder posterne 

ikke ville kunne give. 

• Foreningen vil herefter ikke være afhængig af at der er beboere som kvalificerede til at besætte 

foreningens stillinger. 

• Der foreligger juridiske og forsikringsmæssige hensyn som taler for en professionalisering af 

administrationen. 

• Med de forestående vedligeholdelsesprojekter er der pludseligt mange penge og meget arbejde, der 

kalder på mere rutineret personel som kan stå til rådighed i dagtimerne. 

Der blev stillet et par spørgsmål i forbindelse med BOLIUS’ rolle, hvortil bestyrelsen svarede at BOLIUS alene 

bistår med rådgivning. 

 

Budgettet, herunder forøgelsen af den administrative post, blev enstemmigt godkendt. Herefter havde bestyrelsen 

mandat til at fortsætte indhentningen af tilbud, med henblik på at professionalisere administrationen. 

 

• (Punkt 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsen fortsætter som stående, med tilføjelse af Troels Bay (Ålborggade 30, 4. tv.). 

 

• (Punkt 5) Valg af revisor 

Vores meget dygtige revisor Per er genvalgt, under forudsætning af at der fortsat vil blive behov for en revisor 

efter overgangen til en professionel administration. 

 

• (Punkt 7) Status for vedligeholdelsesprojekter (BOLIUS-plan) (ved Søren) 

Søren berettede om status på vedligeholdesesplanen med baggrund i BOLIUS-rapporten som tidligere er blevet 

udarbejdet på foranledigelse af et mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen forventer at der indledes arbejde i 

løbet af de næste måneder angående etapen i gården, hvortil der allerede er fæstnet kontrakt med håndværkere. 

Bolius fungerer som tilsynsførende på projektet, og vil rådgive bestyrelsen efter behov. 

 

Næste år forventer bestyrelsen at præsentere en plan for det videre forløb efter projektet i gården er afsluttet. 
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Troels nævnte, på foranledigelse af et spørgsmål fra en beboer, at BOLIUS rapporten kan indhentes ved at 

kontakte referenten – dog er et uddrag af konklusionen allerede tilgængelig på foreningens hjemmeside 

(agrg.dk). 

 

• (Punkt 8) Gårdlauget 

Enkelte konkrete emner vedrørende Gårdlauget blev nævnt. Bl.a. mulige løsningsforslag til cykelproblemet på 

gadesiden. 

 

• (Punkt 9) Forslag fra Ejerforeningens medlemmer 

Da der ingen forslag var modtaget fra foreningens medlemmer udgik punktet. 

 

• (Punkt 10) Eventuelt 

o Husdyr Majbritt (Ålborggade 32, 3. tv.) stillede forslag om at forbyde terrariedyr (krybdyr m.m.), og 

ønskede endvidere en diskussion om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at bestyrelsen alene har 

bemyndigelse til at godkende hundehold. Søren redegjorde for bestyrelsens fremgangsmåde i fb.m. 

godkendelse af hundehold – og hertil var alle enige. Der var en livlig diskussion om emnet, bl.a. om 

de juridiske problemer med at gennemføre et forbud. Det blev vedtaget at bestyrelsen snarest 

skærper tonen omkring hus- og krybdyr i foreningens husorden. 

Bestyrelsen henstillede i øvrigt til at der omgående indhentes tilladelser til eventuelle eksisterende 

hunde i ejendommen, såfremt det ikke allerede er gjort. 

o Fibernet I stil med tidligere år blev der drøftet mulighederne for fælles Internet i ejendommen. En 

hurtig rundspørge i forsamlingen viste at omkring halvdelen ville være interesserede i at overgå til 

en af de fibernetløsninger som igennem flere år har været cirkluret i opgangene. Bestyrelsen lovede 

at have et vågent øje på udviklingen, men forventede ikke at en sådan løsning kunne komme på tale 

med mindre at der opstod nær-enighed om spørgsmålet i fremtiden. 

o Brand- og flugtveje Endnu engang henstiller bestyrelsen til at der ikke opbevares ting, sager og 

skræld på bag- og fortrapperne. 

o Vinduer Der blev kort spurgt til runden om udskiftning af vinduer, hvortil bestyrelsen forklarede at 

den ikke kunne stå inde for det afgivne tilbud, og derfor afslog på vegne af beboerne. Bestyrelsen 

gjorde i øvrigt opmærksom på at det ikke (af tekniske og juridiske årsager) ikke er tilladt at anvende 

stilladset i forbindelse med vedligeholdelsesprojektet. 

 

 

Bestyrelsen takker alle fremmødte for særdeles god ro og orden.  



Bilag: Reprsenterede Iejligheder
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