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Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
A/B Lundtoftegade 111-113
Andelsboligforeningen afholdte ekstraordinær generalforsamling tirsdag 2. juli 2019, kl. 17:00 i
foreningens fællesrum Lundtoftegade 113, kld.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forslag om omlægning af foreningens lån til enten nyt 30-årigt afdragsfrit lån, eller til nyt
30-årigt lån med afdrag. Lån med afdrag vil betyde at foreningen forøger sin udgifter til
finansiering med ca. kr. 36.000,-.
4. Bestyrelsen foreslår at man tilføjer til foreningens vedtægter § 15:
Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgifter til el- og vvs eftersynsrapporter.
Ad 1. Valg af dirigent
Christian Parby blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var både lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold til foreningens vedtægter §§ 23, 24 og 25.
Ad 2. – Valg af referent
Christian Parby blev valgt som referent.

Ad 3. - Forslag om omlægning af foreningens lån til enten nyt 30-årigt afdragsfrit lån, eller til
nyt 30-årigt lån med afdrag. Lån med afdrag vil betyde at foreningen forøger sin udgifter til
finansiering med ca. kr. 36.000,-.
Dirigenten oplyste at man kunne opnå en besparelse på over kr. 37.000,- hvis man omlagde
foreningens lån til et nyt 30 årigt lån med 10 års afdragsfrihed.
Såfremt man valgt at gå over til et nyt 30-årigt lån med afdrag, vil det betyde at foreningen ville
øge sine udgifter med kr. 36.000,- pr. år.
Forslaget blev kort drøftet. Der var fordele ved begge lån.
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På generalforsamlingen deltog 14 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Endvidere deltog Christian
Parby fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S.
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Forslaget blev sat til afstemning. Først skulle generalforsamlingen stemme om at omlægge
foreningens lån til nyt 30-årigt lån med afdrag, såfremt det ikke blev vedtaget, skulle der stemmes
om at omlægge til nyt 30-årigt lån med 10-års afdragsfrihed.
Forslaget om at omlægge foreningens lån til nyt 30-årigt lån med afdrag, blev sat til afstemning og
enstemmigt vedtaget.

Der var andelshavere, som havde oplevet, at der i forbindelse med køb eller salg var mangler ved
installationerne, som man ikke havde opdaget ved den almindelige vurdering.
Forslaget betyder, at man i forbindelse med et salg, vil pålægge fraflytter at der skal foretages elog vvs eftersyn.
Forslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen kl. 17:40.

Referatet er underskrevet digitalt.
Som dirigent: Christian Parby
Som bestyrelse: Morten Jensen, Mikkel Lund Jensen, Peter Bach & Chalina Petersen
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Ad 4. - Bestyrelsen foreslår at man tilføjer til foreningens vedtægter § 15:
Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgifter til el- og vvs eftersynsrapporter.
Forslaget blev kort drøftet.
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