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Referat fra generalforsamling 2016 i A/B Ålstruphus  
 
Onsdag den 13. oktober & torsdag den 3. november 2016, blev der 
afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Ålstruphus 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskabet.  
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse. 
5. Indkomne forslag.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for en eet-årig periode. 
8. Valg af revisor.  
9. Valg af kritisk revisor. 
10. Valg af administrator. 
11. Eventuelt. 

  
 
Ad 1) Valg af dirigent og referent 
 
Formand Christina Bendixen bød velkommen til generalforsamlingen og 
til 43 andelshavere (heraf 8 repræsenteret ved fuldmagt), samt til 
Jesper Rebel fra REC Administration.  
 
Jesper Rebel blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
Dirigenten blev orienteret om, at yderligere der var afgivet 3 yderligere 
fuldmagter, men der var rejst tvivl om fuldmagternes gyldighed i forhold 
til vedtægternes § 25, stk. 4.  
 
Dirigenten oplyste, at fuldmagterne tilsyneladende ikke opfyldte 
vedtægternes bestemmelser, da andelshavere havde flere end én 
fuldmagt. Dirigenten ville dog vejledende medtage fuldmagterne, 
således at en kommende bestyrelse kunne orientere sig om 
andelshavernes ønsker.  
 
Dirigenten blev tillige valgt som referent.  
 
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning 
 
Formand Christina Bendixen aflagde bestyrelsens beretning, som 
gengives herunder: 
 
”Bestyrelsen beretning 2015/2016 
 
Nu er det på ny tid til at berette om årets gang i bestyrelsen – siden 
sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen budt velkommen til : 
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Kris V. Sørensen, Peter Bangs Vej 171 1.tv 
Anders Løndrup, Peter Bangs Vej 167 st.th 
Michael Østerkryger, Peter Bangs Vej 171 1. th 
 
Bestyrelsen har ikke været fuldt bemandet - vi har hele året manglet en 
suppleant. Birgitte Friis har valgt at stoppe i bestyrelsen og derfor er 
suppleant Lars Helledie Nielsen indtrådt i bestyrelsen på Birgittes plads. 
 
Vi har set flere tilfælde, hvor en andelshaver låner/lejer sin lejlighed ud 
uden bestyrelsen godkendelse. Derfor må vi understrege, at vores 
vedtægter omkring beboelse skal overholdes, udlejning kan kun ske ved 
de forhold, der er nævnt i vores vedtægter og godkendelse af 
bestyrelsen. 
 
Husk at meddele bestyrelsen, hvis der sker ændring i husstanden, som 
betyder, at navneskilte på brevkasser og dørtelefon skal opdateres. 
Vi må sande, at en stor del af vores tid fortsat bruges til drift- og 
vedligeholdelsesopgaver, disse tager tid fra de projekter, som vi gerne 
vil arbejde videre med. 
 
De senere år har der været dårlig tilslutning til arbejdsdagene og der har 
ikke været mange tilbud fra beboere om at deltage i det løbende 
arbejde i foreningen. I år var arbejdsdagen meldt ud i god tid og på 
trods af det var der kun et par håndfulde der deltog udover 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 
På trods af den relativt ringe deltagelse blev der for eksempel sparet 
knap 20.000kr. på udbedring af de huller vi havde i vejen på Ålstrupvej i 
forhold til hvad det ellers havde kostet. Hvad kunne det dog ikke været 
blevet til….  
 
Det betyder at bestyrelsen har haft mange viceværtlignende opgaver, 
hvilket har medvirket til at flere bestyrelsesmedlemmer har valgt at dette 
var deres sidste år i bestyrelsen. 
 
Derfor står en udvidet ”viceværtordning” højt på prioriteringslisten hos 
den kommende bestyrelse. Det koster noget ekstra, men det bliver vi 
nødt til. Ivan Blom har de senere år påtaget sig mange arbejdsopgaver, 
men Ivan er nu i job og har derfor ikke tid til at udføre de mange 
praktiske opgaver som tidligere. 
 
Det skulle også gerne betyde at bestyrelsen får mulighed for at klare de 
store projekter, der igen i år ikke er blevet fuldført.  
 
Bestyrelsen har også brugt en del ressourcer på ikke synlige projekter. 
Det værende for eksempel problematikken omkring parkering på  
 
Ålstrupvej og Peter Bangsvej, hvor der har været meget kommunikation 
med såvel naboer og kommunen. 



 
 
  

 
REC Administration A/S 
CVR-nr. 2983 1769 
Islands Brygge 3 
DK-2300 København S 
 

post@rec-administration.dk 
www.rec-administration.dk 
 

Tlf. 3920 6161 
Fax 3920 4250 
 
 
 

Desuden har mange enkeltsager krævet meget tid på 
bestyrelsesmøderne, hvilket har trukket mange ressourcer uden at det 
har givet resultater som I som andelshavere kan se. 
 
Vi har desuden fået monteret røgalarmer, der kører på permanent 
strøm, hvilket overflødiggør de gamle alarmer, der jævnligt krævede 
batteriskift. Vi havde håbet at de gamle alarmer var blevet pillet ned på 
arbejdsdagen, men det var der ikke nok deltagere til at nå. 
 
Vi havde i foråret en større cykeloprydning, hvilket har givet noget bedre 
plads i cykelkældrene. De fjernede cykler har været opbevaret indtil nu, 
men inden længe bliver de kørt til storskrald. 
 
Vi har brugt meget tid på den tidligere lejelejlighed. Kontakt med 
håndværkere har krævet en del, og vi har først på sommeren endelig 
fået de sidste tilbud ind. Tilbuddene har en størrelse, der gør at de skal 
behandles på generalforsamlingen, hvorfor det er et senere punkt på 
dagens generalforsamling. 
 
Vi har stadigvæk en lang liste af projekter som vi meget gerne vil have 
udført, men for den nuværende bestyrelse er viceværtordningen klart 
den højeste prioritet.  
 
Derudover kan vi allerede nu se at bestyrelsen vil have nye ansigter i det 
nye år, så der kommer til at gå en rum tid inden vi er oppe i fuldt gear 
igen.  
 
Der er flere af de afgående bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil påtage 
sig enkelte opgaver i fremtiden. Det sætter vi stor pris på og vil meget 
gerne opfordre alle til at deltage i det daglige arbejde i foreningen. Vi 
har haft et rigtig godt samarbejde med antenneudvalget, hvis arbejde vi 
skal høre om senere. Den type projekter gør en kæmpe forskel.  
 
Større deltagelse i det daglige vil gøre en stor forskel for foreningen, og 
vil på den måde give mulighed for at vi får klaret en masse ting, 
samtidig med at der frigives ressourcer til at vi får klaret de store 
projekter.” 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
 
Ad 3) godkendelse af årsrapport 
 
Dirigenten gennemgik årsrapporten, og fra gennemgangen skal særligt 
nævnes, at 
 

- Foreningens sidste lejemål er blevet ledigt, og man derfor 
overvejer enten at bortsælge lejemålet eller genudleje det, 
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- Den store ”diverse indtægt” vedrører indtægtsføring af det ledige 
lejemåls indvendige vedligeholdelseskonto, 

- Foreningens nye lån, som gav et provenu stort kr. 1.000.000 
fremgår af note 19 i regnskabet. 

 
Dirigenten blev adspurgt om hvorfor udgiften til el var den samme som 
året før. Dirigenten kan oplyse, at sidste års årsrapport for (2014/15) 
viser et el-forbrug på 67.278,79. Angivelsen af el-forbruget i 
årsrapporten 2015/16 kan derfor være forkert angivet hvad angår 
elforbruget for 2014/15. 
 
Årsrapporten blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Andelskronen blev enstemmigt sat til det i årsregnskabet anførte. 
 
 
Ad 4) Godkendelse af budget 
 
Dirigenten gennemgik budgettet, som på enkelte punkter skulle 
præciseres og tilrettes. 
 
Blandt andet blev det præciseret, at bestyrelsen foreslog stigningen i 
boligafgiften pr. 1. januar 2017, og ikke som anført i regnskabets 
budget. Herudover var det planen at det var udgiften til renholdelse og 
ikke udgiften til foreningsomkostninger, som man agtede at lade stige.  
 
Budgettet blev med præciseringerne enstemmigt vedtaget, og budgettet 
ser rettelig således ud: 
 

    
regnskabets korrigeret  

    
Budget 

 
budget 

    
2016/17 

 
2016/17 

       Boligafgift (incl. stigning på 4%) 2.160.000 
 

2.160.000 
Husleje 

   
0 

 
0 

Leje garager, carporte og kælderrum 64.000 
 

64.000 
Vaskeriindtægter 

  
5.000 

 
5.000 

Diverse indtægter 
  

5.000 
 

5.000 

       indtægter i alt 
  

2.234.000 
 

2.234.000 

       Ejendomsskat og 
forsikringer 

 

-250.000 
 

-250.000 

Forbrugsudgifter 
  

-350.000 
 

-414.000 
Renholdelse 

  
-285.000 

 
-285.000 

Antenne- og internetudgifter 
 

-5.000 
 

-5.000 
Reperationer og vedligeholdelse -400.000 

 
-400.000 

foreningsomkostninger 
 

-274.000 
 

-210.000      
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Afskrivninger 
  

-26.200 
 

-26.200 
Finansielle indtægter 

 
2.000 

 
2.000 

Finansielle omkostninger 
 

-270.000 
 

-270.000 

       
udgifter i alt 

  

-1.858.200 
 

-
1.858.200 

       Årets resultat 
  

375.800 
 

375.800 
afdrag på gæld 

  
-375.800 

 
-375.800 

       nettoresultat 
  

0 
 

0 
 

       
     
 
Ad 5) Forslag 
 
Dirigenten kunne konstatere, at der var 4 forslag til behandling på 
generalforsamlingen.  
 
 
Forslag 5.1 – forslag om enten renovering eller bortsalg af lejlighed 
 
Bestyrelsen motiverede sit forslag, som efter en længere diskussion af 
emnet blev sendt til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget, idet der 
var et snævert flertal imod. 
 
Ud fra drøftelserne på generalforsamlingen indikerede flere, at man 
savnede et alternativ, der blot gik ud på, at leje lejligheden ud som den 
er. 
 
 
Ad forslag 5.2 – forslag om ny fordeling af udgifterne til tv-pakkerne 
 
Antenneudvalget gennemgik deres forslag, som fik stor ros med på 
vejen. Forslaget indebar blandt andet at fremtidig drøftelse af TV-
pakkerne ville ske på et særskilt indkaldt møde. 
 
Antenneudvalgets forslag blev vedtaget med et stort flertal. 
 
 
Ad forslag 5c – forslag om ændring af værdiansættelsesmetoden på 
ejendommen (forslag om valuarvurdering) 
 
Forslagsstillerne Bente Pedersen og Kirstine Ewers var inden 
generalforsamlingen blevet enige om, at deres to separate forslag havde 
stort set samme indhold. De ønskede derfor behandling af forslaget 
under et, hvilket dirigenten var enig i kunne ske således. 
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Forslagsstillerne motiverede deres forslag, som gav anledning til en 
længere diskussion. Fra diskussionen skal særligt nævnes, 
 

- En del fandt lejlighederne billigere end tilsvarende i kvarteret,  
- Modsætningsvis fandt flere at lejlighederne bør være billige af 

hensyn til de mange internt opskrevne på ventelisten. 
 
Efterfølgende blev forslaget sendt til afstemning, men det opnåede ikke 
flertal (ej heller selvom de ikke godkendte fuldmagter blev talt med). 
 
 
Ad forslag 5d – ændring af vedtægterne 
 
Forslagsstiller motiverede sit forslag. Selvom flere ytrede forståelse for, 
at der skulle gøres noget ved situationen, mente man at forslaget var for 
vidtrækkende.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
 
Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dirigenten påbegyndte behandlingen af emnet, hvor det viste sig, at 
udover formanden, som ikke agtede at genopstille som formand, 
ønskede hverken Ivan eller Jakob genopstille til bestyrelsen. 
Generalforsamlingen drøftede forskellige muligheder, men grundet 
generalforsamlingens varighed valgte dirigenten klokken 22:20 at 
suspendere generalforsamlingen og udskyde behandlingen af resten af 
emnerne til en senere dato, som bestyrelsen ville indkalde til. 
 
Generalforsamlingen blev genoptaget den 3. november 2016 med 
deltagelse af 45 andelshavere (heraf 6 ved fuldmagt).  
 
Generalforsamlingen begyndte med en kort gennemgang af 
dagsordenen, og hvad der var hændt den 12. oktober 2016.  
 
Det blev nævnt, at man til tider havde fundet tonen på 
generalforsamlingen hård, og at forslagsstillere ikke havde oplevet 
imødekommenhed overfor drøftelse af de stillede forslag. Der blev derfor 
efterspurgt end bedre tone i foreningen.  
 
Dirigenten efterspurgte kandidater til formandsposten, hvilket ingen 
umiddelbart havde ønske om. Der blev i stedet udbedt om kandidater til 
bestyrelsen, til hvilken følgende ønskede at stille op: 
 

- Bente Dithmer 
- Susan Hagensen 
- Christina Bendixen 
- Kirstine Ewers 
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- Bente Overgaard 
- Rene Olsen 
- Line Jørgensen 
- Niels Kruuse 
- Henri Poulsen 

 
Under noteringen af kandidater til bestyrelsen meldte Theis Melvang sit 
kandidatur som formand. Opstillingen var dog betinget af, at 
generalforsamlingen tillige valgte Christina Bendixen og Henri Poulsen til 
de ledige pladser i bestyrelsen. Susan Hagensen meldte herefter sit 
kandidatur som formand også. 
 
Efter drøftelsen af de to opstillede til formandsposten, blev det uden 
indsigelse imod beslutning, besluttet at lade valget af formand afgøre i 
en simultan afstemning.  
 
Ved afstemningen blev Theis Melvang valgt med stemmerne 28 for, 
mens Susan Hagensen opnåede 14 stemmer. 
 
Under det efterfølgende valg til bestyrelsen blev Christina Bendixen 
(med 40 stemmer) og Henri Poulsen valgt (med 20 stemmer). 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
 
Formand Theis Melvang (på valg i 2018) 
Medlem Christina Bendixen (på valg i 2018) 
Medlem  Henri Poulsen  (på valg i 2018) 
Medlem Camilla Brøgger (på valg i 2017) 
Medlem Lars Nielsen  (på valg i 2017) 
 
 
Ad 7) Valg til suppleant 
 
Som suppleant ønskede Kirstine Ewers, Bente Overgaard, Bente Ditmer, 
Lara Dayan samt Niels Kruuse valg. 
 
Kirstine Ewers og Niels Kruuse opnåede valg med henholdsvis 20 og 25 
stemmer. 
 
 
Ad 8) Valg af revisor 
 
Som revisor blev BDO genvalgt.  
 
Den afgående bestyrelse pointerede dog, at man ønskede de procedurer 
og de rettelser man havde aftalt med revisor bedre gennemført af 
revisor. Dette da regnskabet og særligt budgettet ikke var tilrettet som 
ønsket af bestyrelsen og aftalt med revisor. Generalforsamlingen tog 
dette til efterretning. 
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Ad 9) Valg af intern revisor 
 
Leif Malmberg blev enstemmigt genvalgt. 
 
 
Ad 10) Valg af administrator 
 
REC Administration blev genvalgt. REC Administration tilkendegav dog, 
at såfremt den nye bestyrelse ønskede en ny aftale med REC, eller at 
finde et andet firma var bestyrelsen frit stillet hertil – dette således 
bestyrelsen bedst kunne hjælpes videre. 
 
 
Ad 11) Eventuelt 
 
Under eventuelt blev følgende emner bragt op: 

- Kate takkede den netop afgåede bestyrelse for dens store 
arbejde,  

- Ivan efterspurgte mere disciplin når der blev sorteret affald. 

 
 
Som dirigent på generalforsamlingen 
 
 
 
Jesper Rebel 


