
Ejerforeningen Nordrevænge 

År 2015, onsdag den 2. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nordre 
vænge i Ansgar Kirken, Mågevej 33, København NV. 

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Allan Bengtson, Line Løfberg, Karen Martens, Katrine Dybkjær og 
Marina Zaar. 

Fra administrator, Dansk Financia A/S, deltog Per Solberg Hansen og Pernille Hermann. 

42 medlemmer ud af264 ejerlejligheder var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. 

I henhold til indkaldelse og foreningens vedtægter behandledes følgende 

DAGSORDEN 

a. Valg af dirigent 

Formand Allan Bengtson bød velkommen og foreslog Per Solberg Hansen som dirigent og Pernille Hermann 
som referent, hvilket blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet i 
overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og beslutningsdygtig. 

b. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 

Bestyrelsens beretning blev aflagt i tre dele, idet formand Allan Bengtson fortalte generelt om årets aktivite 
ter, Katrine Dybkjær berettede om gårdprojektet og Line Løfberg gav en status på rørprojektet. 

Bestyrelsens beretning, Allan Bengtson: 

Vi arbejder i bestyrelsen på at styrke vores sammenhold ogfællesskab i Ejerforeningen Nordrevænge. De 
aktiviteter, som vi har iværksat har været succesfalde, og jeg vil her nævne nogle af dem: 

J. Arbejdsdag 
Vi havde arbejdsdag, hvor rigtig mange beboere deltog. Faktisk det højeste antal i mange år. Ar 
bejdet som blev udført denne dag var dels havearbejde, dels at fjerne skrald, som beboerne havde 
stillet forskellige steder. De, der tog del i dagen, udførte et kæmpe arbejde for os alle sammen, såvel 
lejere som ejere - tak til jer. 

2. Loppemarked 
Vi holdt loppemarked og havde stande over hele området i gården, og der var en fantastisk stem 
ning hos os denne dag. Vi havde også mulighed for at købe pølser og drikkevarer til en overkomme 
lig pris. 

3. Eget initiativ 
Der er også beboere, som kontakter bestyrelsen om at gøre forbedringer. Blandt andet at fjerne vo 
res rustne cykelpark, lappe dæk på vores to trillebøre, foretage havearbejde hist og her samt op 
mærksomhed på, når vi har "ubudne gæster", som gerne vil have nogle cykler duelige med sig hjem 
- tak til jer. 
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4. Affald 
På et område har vi ikke været så succesfulde. Og det er beboere, som ikke fjerner deres eget affald, 
men stiller det rundt omkring. Måske er nogle ikke klar over, hvor man skal gøre af sit affald. Skulle 
man være i tvivl herom, kan vi anbefale at kontakte vores vicevært Johnny for afklaring heraf 
Når vi nævner affaldsproblematikken, er det fordi, vi i bestyrelsen mener, at det burde være muligt 
at holde vores område pænt, hvis vi er opmærksomme på at her skal være rart at være. Der sættes 
ufatteligt meget affald på lofter, i kældre samt i opgangene. Der er køkkenaffaldscontainere hele ve 
jen rundt i gården, ved disse containere placeres ofte affald, som ikke hører ind under køkkenaffald. 
Det kunne være rigtig godt, hvis alle forsøger at hjælpe hinanden med at holde vores område pænt. 

5. Havemøbler og vintender 
Vores nyindkøbte havemøbler fra i sommer er nu vasket af og dækket til for vinteren. Stor ros til jer, 
der hjalp med havemøblerne. Og stor ros til jer, der var med til at passe vores blomster i de nye vin 
tønder hele sommeren med vanding m.v. 

6. Rotter 
Der har været rotter på Vibevej og Nattergalevej til og med Nattergalevej nr. 40. Der er sat rotte 
spærrer på faldstammerne, så vi håber vi er kommet problemet til livs. 

Spørgsmål og kommentarer 

En beboer fra Nattergalevej 40 fortalte om store problemer med rotter, der vedbliver at være et problem, og 
det er meget frustrerende. Derfor opfordres alle beboere til at være meget opmærksomme på, om der er tegn 
på rotter i ejendommen og ved deres lejlighed - herunder efterse deres loftrwn og reagere prompte i tilfælde 
af, at skadedyrsfirmaet/ rottefængeren skulle have behov for at få adgang til lofter og pulterrwn. Bestyrelsen 
deler et brev ud til de umiddelbare naboer. Viceværten Johnny oplyste, at skadedyrsbekæmpelsesfirmaet 
ville komme i indeværende uge til ejendommen, og at han ville sørge for, at de så efter ved beboerens lejlig 
hed. 

En beboer fra Nattergalevej 76 klagede over larm fra den nye, automatiske port. Viceværten, Johnny, mente 
at problemet lå i selve konstruktionen af porten og således var vanskelig at afhjælpe, men han og bestyrelsen 
lovede at se på det. 

Gårdprojekt, Katrine Dybkjær: 

EIF Nordrevænge har sammen med Småbørnenes Forsamlingshus faet tilsagn om ca. 4 mio. kr. fra Teknik 
og Miljøforvaltningens Gårdmiljøpulje til renovering og etablering af en fælles gård. Tilsagnet er givet på 
grund af områdefornyelsen og den store positive opbakning, der har været blandt foreningens beboere. Be 
løbet er i en størrelsesorden, foreningen ikke selv ville kunne skaffe. 

Det har været en lang proces. Ansøgningen blev indgivet i november 2014, og det ser på nuværende tids 
punkt ud til at projektet med at renovere gården kan påbegyndes primo 2016. 

Spørgsmål og kommentarer 

En beboer ville vide, om der var nogle konkrete planer for gårdprojektet. Bestyrelsen svarede, at der var 
nedsat et gårdudvalg, som mødes løbende, og at et mere konkret udkast for projektet, når et sådan forelå, 
ville blive bragt til endelig godkendelse på en generalforsamling. 

Rørprojekt, Line Løjberg: 

For nogle år tilbage blev det besluttet på en generalforsamling, at alle gamle vandrør og stigstrenge skulle 
udskiftes. Af økonomiske årsager er det kun halvdelen af foreningens vandrør og stigstrenge, der er blevet 
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skiftet med samtidig renovering af faldstammer indvendigt (coating). Det drejer sig om hele Mågevej fra 44- 
58 og noget af Nattergalevej fra 72-90. Det vil sige, at projektet mangler at blive udført i opgangene Nat 
tergalevej 38-70 og Vibevej 28-30. 

Da bestyrelsen er meget utilfredse med det allerede udførte arbejde af Wissenberg ( det rådgivende ingeni 
ørfirma) og Varmeteknik AIS (entreprenør), herunder som følge af budgetoverskridelser og manglede sty 
ring, ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at finde en ny rådgiver (dagsordenens punkt g.) med henblik på, at 
der indhentes tilbud på rådgivningsyde/ser og entreprenør arbejder, så det resterende projekt kan udferes 
samlet. 

Dette projekt - inkl. en finansieringsløsning - planlægges forelagt en ekstraordinær generalforsamling til 
godkendelse. Ved denne generalforsamling vil specifikke spørgsmål angående rørprojektets næste etape 
kunne besvares. 

For de interesserede findes der på hjemmesiden en brochure, hvor det allerede udførte rørprojekt beskrives. 
Det kan give et billede af, hvad beboerne i de resterende lejligheder kan "se/rem til". Men HUSK at denne 
beskrivelse passer til det allerede udførte rerarbejde. Først når vi har valgtfirma til det resterende, er det 
muligt at svare på spørgsmål om det kommende projekt. 

Per Solberg Hansen orienterede om muligheden for at finansiere resten af projektet med fælles lån. 

Spørgsmål og kommentarer 

Der var mange spørgsmål om rørprojektet. Flere ejere kritiserede tidligere bestyrelsesmedlemmer for dårlig 
håndtering af projektet, manglende økonomistyring og opfølgning. Kritikken af den allerede forløbne del af 
rørprojektet gik også på, at der mange steder ikke var blevet retableret ordentlig efter rørarbejde, og at der 
ikke var fulgt ordentlig op med kontrol, samt at der var mange ekstraregninger, som bestyrelsen blot havde 
godkendt med fordyrelse af projektet til følge. Flere spurgte samtidig til muligheden for at ændre på nogle af 
de fejlplacerede rør. 

Bestyrelsen noterede kritikken, men gjorde opmærksom på, at der netop på grund af den dårlige styring var 
valgt nye bestyrelsesmedlemmer, og at den siddende bestyrelse ved planlægning af den restende del af pro 
jektet, vil sikre sig bedre og bruge eksterne rådgivere i større omfang. 

På forespørgsel fra forsamlingen, oplyste Per Solberg Hansen, at administrator - bortset fra at have bogført 
og betalt godkendte bilag fra bestyrelsen - ikke har været involveret eller ydet rådgivning om projektet og 
heller ikke har modtaget honorar herfor. 

Der blev spurgt til økonomien i resten af projektet, men bestyrelsen kan ikke sige noget herom. Først når der 
er indhentet tilbud, vil der kunne siges noget konkret om, hvordan økonomien i resten af projektet ser ud. På 
foranledning oplyste bestyrelsen, at udbudsmaterialet forventes at tage udgangspunkt i de samme specifika 
tionskrav som sidst. Hvorvidt det allerede udførte arbejde inddrages i det kommende projekt vides endnu 
ikke. Sluttelig opfordrede bestyrelsen interesserede ejere til at melde sig til et udvalg, der skal arbejde vide 
re. 

Som nævnt agter bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor både projekt og finan 
siering bliver forelagt til godkendelse. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

c. Bestyrelsens forlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Per Solberg Hansen gennemgik årsregnskabet for 2014/15, der udviser samlede indtægter på 5.778.143 kr. 
og udgifter på kr. 3.401.766, hvilket resulterer i et overskud på 2.376.377 kr. Heraf er 2.128.500 kr. hensat 
til rørprojektet og 247.877 kr. overført til foreningens egenkapital. 
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Årsagen til årets overskud skal hovedsagligt findes i, at rørprojektet er sat på pause og at udgifter til vedli 
geholdelse derfor er væsentlig lavere end budgetteret. 

Ligeledes er udgiften til vand mindre end forventet. Efter den store stigning i vandforbruget sidste regn 
skabsår, er forbruget igen faldet, hvilket har medført lavere aconto-betaling i 2015 samt en mindre tilbagebe 
taling vedr. 2014. 

Efter en kort debat blev regnskabet 2014/2015 godkendt. 

d. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse 

Det nævntes indledningsvis, at dette punkt fremover er fast punkt på dagsorden til ordinær generalforsam 
ling jf. foreningens nye vedtægter, men at bestyrelsen ikke har en opdateret vedligeholdelsesplan for ejen 
dommen. 

Umiddelbart prioriterer bestyrelsen således færdiggørelsen af rørprojektet som nævnt under beretningen, 
hvorfor der pt. ikke er andre konkrete vedligeholdelsesplaner. Bestyrelsen er dog opmærksom på at der i 
fremtiden kommer andet nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, hvilket er helt naturligt henset til ejendom 
mens alder og de drøftelser, der har været på tidligere generalforsamlinger. Bestyrelsen finder, at det er op 
lagt at analysere behovet nærmere i forbindelse med projektering afrørprojektet. 

En ejer fremhævede at en tagrenovering efter hans opfattelse burde prioriteres i så tilfælde. 

En ejer gav udtryk for utilfredshed med at have modtaget oplysning om, at ejerforeningen ikke har en vedli 
geholdelsesplan, når der tilgængelig for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside findes en til 
standsrapport fra 2009, der også benævnes 'vedligeholdelsesplan'. 

Administrator beklagede, at ejeren havde modtaget dette svar, der kan forklares med, at ejerforeningen - 
uagtet at rapporten fra 2009 også benævnes 'vedligeholdelsesplan' - ikke har en langsigtet, realistisk og 
anvendelig vedligeholdelsesplan i praksis. Årsagen er, at ejerforeningen som følge af de dagældende ved 
tægters bestemmelser reelt ikke har haft mulighed for at følge rapportens anbefalinger, idet vedligeholdel 
sesarbejder måtte finansieres ved at opdele projekter over flere år, så udgifterne de enkelte år kunne rummes 
inden for foreningens årlige ordinære budget. 

Bestyrelsen understregede supplerende, at rapporten fra 2009 aldrig er blevet godkendt af en generalforsam 
ling som foreningens officielle vedligeholdelsesplan, og at planen jf. administrators oplysning om manglen 
de finansieringsmuligheder ikke har været fulgt på anden måde end at ejerforeningen påbegyndte udskift 
ning af rør og stigstrenge. Af samme årsag har bestyrelsen netop prioriteret ændring af vedtægterne, så for 
eningens finansieringsmuligheder forbedres. 

Der var generel enighed om, at nu hvor foreningen har godkendt nye vedtægter, er det formålstjenligt at 
prioritere en opdateret vedligeholdelsesplan. 

f. Forelæggelse af årsbudget for indeværende år 

Per Solberg Hansen gennemgik kort budgetforslag 2015/2016, der godkendtes enstemmigt. 

En ejer foreslog, at ejerforeningen etablerede en opsparing til finansiering af fremtidige vedligeholdelsesar 
bejder. Per Solberg Hansen oplyste, at opsparing er en mulighed, men at det er administrators erfaring, at det 
på kort sigt ikke er muligt at etablere en tilstrækkelig stor opsparing til, at denne alene kan finansiere meget 
store enkeltstående renoveringsprojekter. Derfor anbefaler administrator, at større projekter finansieres med 
fælleslån. 
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En ejer spurgte om der var mulighed for at etablere altaner i flere lejligheder f.eks. i forbindelse med nyt tag. 
Det oplystes, at en lignende forslag tidligere har været drøftet, men at det på daværende tidspunkt ikke blev 
anset for realistisk. Ejere er dog velkomne til at undersøge nærmere og stille forslag, som en fremtidig gene 
ralforsamling kan tage stilling til. 

g. Forslag 

Der var indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamlingen: 

1. Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen bemyndiges til at projektere og planlægge den resterende del af rørprojektet ved brug af 
ekstern rådgiver. Projektet forelægges herefter for en generalforsamling. 

2. Forslag fra Søren Ibsen 
Det foreslås, at en ekstern konsulent gennemgår VVS projektet, så projektets kvalitet, tidsplan og 
økonomi optimeres. Endvidere skal konsulenten føre tilsyn. 

På grund af ligheden mellem forslagene, blev de behandlet samlet med forslagsstillernes samtykke. 

På baggrund af den allerede stedfundne debat var der enighed om, at det er hensigtsmæssigt, at bestyrelsen 
sammen med en rådgiver/ ekstern konsulent planlægger og projektet færdiggørelse af rørprojektet snarest, 
og at det skal indgå i projektet, at der afsættes midler til løbende tilsyn af ekstern konsulent og byggesags 
administration. 

Dirigenten konstaterede derfor, at forslagene var vedtaget. 

h. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Ud af bestyrelsens fem medlemmer var Katrine Dybkjær og Marina Zaar på valg. Begge genopstillede og 
blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Allan Bengtson, Nattergalevej 66 3. tv., - på valg 2016 
Line Løfberg, Nattergalevej 64, 1. tv., -på valg 2016 
Karen Martens, Nattergalevej 46 st. th., - på valg 2016 
Katrine Dybkjær, Nattergalevej 48, st. th. - på valg 2017 
Marina Zaar, Mågevej 42, 1. tv. - på valg 2017 

i. Valg af suppleanter 

Begge suppleanter, Leif Johansen og Anne Baatrup, var på valg. Begge genopstillede og blev valgt. 

Leif Johansen, Mågevej 56, 3. tv. - på valg 2017 
Anne Baatrup, Nattergalevej 88, st. tv. - på valg 2016 

j. Valg af revisor 

Der forelå tilbud fra Revisionsfirmaet Beierholm, som medfører en årlig besparelse i forhold til foreningens 
nuværende aftale med revisor PriceWaterhouseCoopers. 
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Per Solberg Hansen oplyste, at da det er administrator, der udarbejder foreningens regnskab, og da revisor 
alene foretager revision, vil opstillingen og udarbejdelse af regnskabet ikke blive påvirket. 

Efter en kort debat gav generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til at vælge ny revisor, såfremt besty 
relsen anser dette for formålstjenligt. 

k. Eventuelt 

En ejer spurgte om foreningens nye vedtægter var tinglyst. Per Solberg Hansen oplyste, at administrator bar 
modtaget de godkendte nye vedtægter fra advokat Pernille Høxbro med henblik på at anmelde til tinglys 
ning, men at dette endnu ikke er sket på grund af en praksisændring bos Tinglysningsretten. De nye vedtæg 
ter forventes tinglyst i deres helhed snarest og de gamle vedtægter aflyst. 

Ejeren oplyste at have nogen spørgsmål til de nye vedtægter, som er sendt til advokat Pernille Høxbro. Per 
Solberg Hansen lovede at kontakte advokat Pernille Høxbro herom. 

Katrine Dybkjær fortalte at nyhedsbreve fremover kun vil blive opslået i vaskebuset, på hjemmesiden og på 
Facebook-gruppen Nordrevænge EIF. Generalforsamlingen godkendte dette. 

En anden ejer opfordrede til at datoen for generalforsamlingen blev bekendtgjort i bedre tid, hvilket besty 
relsen noterede sig. 

Endelig blev bestyrelsen spurgt, om ejerforeningen ville indkøbe en sækkevogn til fælles brug. Det oplystes, 
at ejerforeningen allerede bar en sådan. 

Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, takkede dirigenten for god ro og orden og 
generalforsamlingen afsluttedes. 

Bestyrelsen bar konstitueret sig med Allan Bengtson som formand. 

Referatet underskrives digitalt af generalforsamlingens dirigent, Per Solberg Hansen, og foreningens for 
mand, Allan Bengtson. 
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