
Ejerforeningen Nordrevænge 

År 2016, onsdag den 22. juni kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nordre 
vænge i Ansgar Kirken, Mågevej 33, København NV. 

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Allan Bengtson, Line Løfberg, Katrine Dybkjær og Marina Zaar samt 
suppleanterne Leif Johansen og Anna Baatrup (BST). 

Fra administrator, Dansk Financia A/S, deltog Kristoffer Hansen (KR) og Sussie Nørskov Drejer. 

Fra Promana Bygningsrådgivning deltog Sorin Nita (R). 

98 medlemmer ud af 264 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 Kristoffer Hansen som dirigent, hvilket blev enstem 
migt valgt. 

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

b. Bestyrelsens forslag: 

Forslag 1 

Bestyrelsen i E/F Nordrevænge stiller forslag om; 
Udskiftning af de resterende faldstammer/stigstrenge 
Eftersikring af kokskælder 
Udskiftning af vinduer 
Renovering af facade 
Understrygning af tag (delvist/løbende) 

Baggrund: 
Ejerforeningen har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan som viser, at vinduer, facader, tag og den gamle 
kokskælder er i dårlig til mindre god stand. 

Vandrør og faldstammer er indtil nu skiftet i halvdelen af ejendommen. Som vedtaget på sidste generalfor 
samling gennemfører vi nu den anden halvdel afrenoveringsprojektet med udskiftning af vandrør og relining 
af faldstammer. 

Den gamle kokskælder i gården er i faldefærdig stand og i øjeblikket bliver den understøttet midlertidigt, så 
den ikke falder sammen. Vi vil vente med at beslutte, hvad vi gør med kokskælderen, til vi kender tidspunk 
tet for gårdrenoveringen. Den kan evt. benyttes som faskine ved en gårdsanering, hvilket der er afsat til 
skudspulje til. Derfor er der afsat kr. 500.000 + moms til eftersikring af kokskælderen, hvis det skulle blive 
nødvendigt. 
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Vinduerne er i dårlig stand. Mange beboerne klager over træk fra de kolde vinduer, lukkemekanismen er 
mange steder gået itu og de kan ikke repareres på en god måde. Mange termoruder er punkterede, og der er 
tit kondensvand på indersiden af ruderne, som kan skabe skimmelsvamp. Med nye vinduer får vi et bedre 
indeklima i lejlighederne og kan spare kr 5-700 årligt pr. lejlighed på varmeregningen. 

Fugerne i facaden er i meget dårlig stand. På en stor del af facaden er fugerne faldet ud, og der er nogle ste 
der hul helt ind til lejlighederne. De manglende fuger giver en meget kold væg i lejlighederne, risiko for 
skimmelsvamp, og der er tit murbier i fugerne. Med nye fuger vil vi få et bedre indeklima i lejlighederne, og 
risikoen for skimmelsvamp på de kolde vægge vil være fjernet. 

Det har været på tale at udskifte taget, men med en løbende mindre renovering/delvis understrygning afta 
get, kan vi forlænge levetiden på dette. Der er afsat kr. 500.000 + moms til dette. 

Vi har valgt at prioritere nye vinduer og fuger i facaden før taget, da det er vores vurdering at nye fuger og 
renovering af facader vil give den største samlede boligforbedring i ejerforeningen. Såfremt udskiftning af 
taget skulle medtages i ovenstående renoveringsprojekt, vil det samlede projekt blive over kr. 20 mio. dyre 
re. Det vil naturligvis være dejligt med et nyt tag, men i og med det ikke er akut nødvendigt har vi priorite 
ret, at vi ikke ønsker denne udgift nu. Endelig kan det overvejes om en kommende tagrenovering skal finan 
sieres af nye tagboliger. 

Økonomi: 
Den samlede pris for projektet inkl. rådgivning, forsikring, finansiering m.v. forventes at blive godt kr. 37 
mio. inkl. moms 

Beløbet finansieres ved hjemtagelse af byggelån/byggekredit, der efter endt byggesag og byggeregnskabs 
godkendelse konverteres til et fælleslån. Herudover anvendes ejerforeningens egne opsparede midler. 

Foreningen hæfter med sin formue som debitor for byggelån/byggekredit/fælleslån. 

Herefter hæfter de medlemmer, som har andel i fælleslånet, personligt pro rata efter fordelingstal. 

De medlemmer, som ikke deltager i fælleslånet, eller som efterfølgende har indfriet deres andel af fælleslå 
net, hæfter ikke personligt pro rata. 

Ved nuværende kendte priser, rente, vilkår mv. og ved gennemførelse af alle projekterne i forslaget samt 
deltagelse i fælleslånet, vil ejers nuværende betaling til ejerforeningen forblive uændret. Jf. vedlagte. 
Såfremt ejer vælger at indfri sin andel efter fordelingstal af den samlede projektsum/fælleslånet, falder ejers 
månedlige betaling til ejerforeningen jf. vedlagte. 

Forslag 2 
Såfremt forslag 1 ikke bliver besluttet stiller bestyrelsen forslag om; 

Udskiftning af de resterende faldstammer/stigstrenge. 
Eftersikring af kokskælder 
Understrygning aftag 

Baggrund: 
Jf. beskrivelsen under "Forslag" 1 

Økonomi: 
Den samlede pris for projektet inkl. rådgivning, forsikring, finansiering m.v. forventes at blive knap kr. 14 
mio. inkl. moms 
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Beløbet finansieres ved hjemtagelse af byggelån/byggekredit, der efter endt byggesag og byggeregnskabs 
godkendelse konverteres til et fælleslån. Herudover anvendes ejerforeningens egne opsparede midler. 
Foreningen hæfter med sin formue som debitor for fælleslånet. 

Herefter hæfter de medlemmer, som har andel i fælleslånet, personligt pro rata efter fordelingstal. 

De medlemmer, som ikke deltager i fælleslånet, eller som efterfølgende har indfriet deres andel af fælleslå 
net, hæfter ikke personligt pro rata. 

Hvis der efter indfrielsen af den personlige pro rata hæftelse, fortsat er en restgæld på fælleslånet, så vil alle 
foreningens medlemmer hæfte herfor som medlem af ejerforeningen, da ejerforeningen er debitor på fælles 
lånet. 

Ved nuværende kendte priser, rente, vilkår mv. og ved gennemførelse af projekterne i forslaget samt delta 
gelse i fælleslånet, vil ejers nuværende betaling til ejerforeningen ligeledes forblive uændret. Selvom det 
samlede projekt er mindre og der optages en mindre finansiering, vil der fortsat være behov for at afsætte et 
større beløb via fællesudgifterne til løbende vedligehold samt kommende projekter - facade, vinduer mv. 

Forslag 1 blev herefter drøftet indgående og der var bl.a. spørgsmål, der gik på, hvorfor faldstammer var 
medtaget, når det allerede var vedtaget, hvortil bestyrelsen svarede, at der ikke havde været penge til hele 
udskiftningen, da det havde kostet dobbelt så meget, som budgetteret, idet man undervejs havde medtaget 
udskiftning af stigstrenge, som ikke var med på forhånd og dermed har der ikke være penge til at projektet 
kunne afsluttes. Ejerforeningen vil nu med de nye vedtægter kunne få opgaverne finansieret - og derudover 
stadig etablere et opsparing, hvorfor de "halve løsninger" burde været et overstået kapitel. 

Der blev herefter spurgt fra salen om, hvorfor man nu ville have et nyt projekt i gang, når man ikke tidligere 
havde få.et taget højde for det hele, hvortil BST svarede, at man netop derfor nu havde søgt rådgivning og 
sagkyndige til at køre projektet, hvortil R svarede, at det var rådgiver, der stod for projektering og byggesty 
ring nu og at man havde et projektansvar. 

Herefter blev der spurgt til om projektet var sendt ud til flere, hvortil R svarede, at der udfærdiges et ud 
budsmateriale, som vil blive sendt til flere udbydere med kapacitet og erfaring til at løfte opgaven, og det 
derfor er muligt at sammenligne priserne på det færdige projekt. Man ville vide, om der blev udarbejdet et 
byggeregnskab, når projektet var færdigt, hvilket blev bekræftet samtidig med, at der var budgetteret med en 
fast pris samt en ekstra pulje på ca. 10% til uforudsete udgifter. R oplyste, at der var en joker i spil, nemlig i 
forbindelse med isoleringen af ledningerne i kælderen, hvor der var asbest i, hvorfor der blev spurgt til, at 
tage kælderen ud af projektet, hvortil R svarede, at det var bedst at gøre arbejdet i en omgang, da det ville 
begrænse aflukningen af kælderen og at det var VVS, der skulle tage sig af det hele. 

Ligeledes blev forslaget om udskiftning af vinduerne vendt, idet en del mente, at mange af vinduerne var i 
OK stand, ligesom man selv havde få.et udskiftet/udbedret vinduerne, hvorfor afsættelse af beløb hertil på 
hele ejendommen var lige vel meget, hvortil R svarede, at vinduerne godt nok var i forskellig stand, men 
generelt set var de ikke i en god stand p.g.a. funktionsfejl, kondens m.v. og at dette derfor tærede meget på 
energisiden. Desuden kan man godt blive ved med at reparere vinduerne, men det giver altså ikke nye vindu 
er, der i dag volder problemer med fuger der mangler, med deraf kulde og indtrængen af vand til følge, lige 
som BST oplyste, at vedligeholdelsesplanen både fra 2009 og fra 2016 sagde, at vinduerne trængte til ud 
skiftning, hvilket var vurderet af to uafhængige rådgivere, og at BST havde fået en del klager over vinduerne 
fra beboere, ligesom det blev oplyst, at da økonomien ved opstilling af stillads var så dyr, ville det være 
rigtig godt at få alt - facaden og vinduerne - med. Det blev samtidig bekræftet fra R's side, at alle fuger på 
hele facaden skal ud og nye fuger indsættes. 

En fra salen mente, at det var et problem, at der ikke var faste retningslinier for udskiftning af låse og vindu 
er, sådan at man nu kom til at betale for andre. Dertil svarede KR, at indvendig vedligeholdelse påhviler 
ejeren og den udvendige ejerforeningen. 
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En anden mente, at det største problem med kulde udefra ikke var vinduerne, men altandøren, hvortil R sva 
rede, at der er tale om såvel udskiftning vinduer som altandøre. 

Herefter gik man over til at drøfte økonomien til projekterne, herunder hvorfor der var tale om variabel rente 
på byggelånet og ikke fast rente, samt hvornår man skulle betale fra og hvor meget den enkelte skulle betale. 
KR gennemgik reglerne for optagelse af banklån, og at dette lån er med variabel rente p.t. ca. 3,25%. Flere 
banker er blevet spurgt om tilbud på lånet, herunder renten. Når projektet kan opstartes, påbegynder man 
også rentebetaling af det forventede byggelån/byggekredit, men selve fælleslånet optages først om ca. 1-1 ½ 
år, når projektet er færdigt og byggeregnskab foreligger. KR henviste til bilaget til indkaldelsen, hvor bereg 
ningerne viser, at der vil deltagelse i fælleslånet for ejerforeningens medlemmer, vil være den samme må 
nedlige betaling til ejerforeningen som nu. 

Inden konvertering til fælleslån, beregnes den enkelte ejerlejligheds andel efter fordelingstal. Hver ejer har 
her mulighed for enten at indfri sin egen lejligheds andel eller deltage i fælleslånet, der opkræves sammen 
med de månedlige fællesudgifter. Såfremt man vælger at deltage i fælleslånet, men på et senere tidspunkt 
ønsker at indfri sin andel (fx i forbindelse med salg eller låneomlægning) er dette ligeledes muligt. 

Man gik så over til at tale om taget, som en påpegede, at man havde fået oplyst, trængte meget til udskift 
ning og beløbet herfor lå i en størrelsesorden på omkring 50 mio. kr., og nu var det slet ikke med i projektet? 
Her henviste bestyrelsen så til den vedligeholdelsesplan, som man havde fået udarbejdet, hvoraf fremgik, at 
en løbende delvis understrygning af taget kunne forlænge tagets levetid i flere år frem. I projektet er der 
afsat et beløb til dette. Herudover blev det oplyst, at hvis man ville have udskiftning af tag med nu, kunne 
det ikke holdes indenfor de nuværende fællesudgifter, men ville betyde en større forhøjelse heraf. 

En anden fra salen ville vide, hvad man gjorde den dag at udskiftningen af taget ikke kunne udskydes og 
man ikke havde økonomi hertil, hvorefter KR svarede, at uanset hvad, ville man ikke nedsætte fællesudgif 
terne, så derfor spares der op løbende. Ligeledes er det muligt at få finansieret udskiftning af taget, men der 
ville formentlig være en del beboere, der ikke synes om at skulle finansiere et tag nu, der kan vente op til 10 
år ifølge vedligeholdelsesplanen. BST supplerede, at det ville være en stor mundfuld at tage taget med i 
renoveringsprojektet nu, og man med de fremlagte forslag havde taget første skridt i den rigtige retning og i 
henhold til vedligeholdelsesplanen. Herudover har BST ved at fastholde de nuværende fællesudgifters ni 
veau sikret at der fortsat er afsat til såvel løbende vedligeholdelse samt fortsat afsat til større vedligehold - I 
denne forbindelse blev BST rost fra salen for deres arbejde med projektet. 

KR henviste også til beskrivelsen i indkaldelsen, hvor det tillige er nævnt, at en anden mulighed for finansie 
ring af taget var, at man til den tid etablerede/fik etableret tagboliger, som det var sket på andre ejendomme. 

Der blev endvidere fra salen spurgt til hæftelsesformen. KR oplyste at foreningen hæfter med sin formue 
som debitor for byggelån/byggekredit/fælleslån. De medlemmer, som har andel i fælleslånet, hæfter person 
ligt pro rata efter fordelingstal. 

Herefter gik man over til afstemning og af de i alt 98 stemmeberettigede deltagere stemte 66 for forslag 1, 
25 stemte imod og 7 var blanke. 

Dirigenten konstaterede at forslag 1 er vedtaget, samt at forslag 2 dermed udgår. 

Søren Larsen, Nattergalevej 48,st.,tv. efterså korrekt afstemningsresultat. 

c. Eventuelt 

Under punktet blev bl.a. drøftet forsikringsforhold, vandmålere, sprinkler samt indfrielse af lån, ligesom R 
oplyste, at der vil blive indkaldt til informationsmøde i ejerforeningen vedrørende tidsplan/to-do-liste for 
projektet. 
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Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer, takkede dirigenten for god ro og orden og 
hævede generalforsamlingen. 

Referat underskrives digitalt med NemID af dirigenten, Kristoffer Hansen samt formanden for bestyrelsen, 
Allan Bengtson 
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