
DATEA 

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Nordrevænge 

År 2016, den 1. december, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Nordrevænge i 
Ansgarkirken, Mågevej 33, stuen, København NV. 

Der var følgende dagsorden: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Valg af dirigent og referent. 

Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. 

Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 

Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 

Vedligeholdelsesplan er fremsendt til ekstraordinær generalforsamling 22/6-2016 
og vil ikke derfor ikke blive gennemgået. 

Forelæggelse af budget til godkendelse. 

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

Bestyrelsen stiller forslag om at foreningens vaskemaskiner bliver ændret til ude 
lukkende, at benytte automatisk sæbe. Prisen vil stige 1 kr. pr. vask. 

Indtil nu har brugerne af vaskeriet kunne benytte egen sæbe, men ved etablering 
af vandblødgøringsanlæg, bliver der mulighed for at skifte til automatisk sæbedo 
sering, såfremt generalforsamlingen ønsker dette. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Valg af suppleanter. 
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9. Valg afrevisor. 

10. Eventuelt. 

Ad 1- Valg af dirigent og referent. 

Formanden Allan Bengtson bød velkommen til aftenens generalforsamling. 

Som dirigent blev valgt Julie Søgaard fra DATEA, og som referent blev valgt Merete Jørgensen 
fra DATEA. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægternes bestemmelser. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at indkaldelsen på 
grund af den nye postlov var udsendt før fristen for at stille forslag til generalforsamlingen. 
Men der har ikke været ejere som har fremsendt forslag, hvor deres interesser ikke er blevet 
varetaget i forhold til muligheden for at få forslag forelagt en generalforsamling. 

Lyngby Hovedgade 4 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 45 26 Ol 02 • Fax 45 26 Ol 23 • www.datea.dk 
Kontor i Aarhus og Næstved. 
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Der var repræsenteret 47 ejere, heraf 6 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 
2.444/13.297. 

Ad 2 - Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. 

Formanden Allan Bengtson fremlagde bestyrelsens beretning, som følger her: 

1. Rotter. Der har i året ikke været nogen nævneværdige rotter. Der er dog foretaget en tv 
inspektion på Mågevej. 

2. Fyrkælderen. Der er installeret et tilbageløbsanlæg. Formålet er, at vandet, der løber 
tilbage til fjernvarmeværket, ikke må være for varmt. Dette anlæg sørger for, at dette ik 
ke sker, hvilket vil spare os ca. min. 30.000,- om året. 

3. Vores fælles gårdanlæg. Vi er stærkt udfordret om vores gårdmiljø. Beboere henter 
møbler fra andre områder/sektioner uden at stille disse tilbage på plads. Efter arran 
gementer i gården efterlades stedet med stolene i en spredt forvirring. Der er ofte mad 
affald på bordene, fordi bordene ikke vaskes af efter brug. I opfordres alle til at tage et 
medansvar for, at vores faciliteter i haven altid er optimale, så alle kan have glæde af at 
gøre brug af disse. 

VI OP FORDRER JER DERFOR TIL: 
• Når møbler hentes fra andre sektioner, at stille samme møbler tilbage på plads i 

respektive sektioner efter brug. 
• At sætte møblerne ind til bordene, så der ser ordentligt ud. 
• At rengøre borde og grill efter spisning, så de er klar til de næste beboere (kla 

res eventuelt dagen efter). 

4. Arbejdsdag. Den årlige arbejdsdag/forår er en god måde at få klaret opgaver på, som 
er nødvendige, for at vi har et hyggeligt gårdmiljø, og til at få ryddet op/fjernet skrald, 
som nogle beboere har efterladt på loftsrum/kælder og andre fællesarealer. Arbejdsda 
gen er også et godt incitament til at få dannet et fællesskab i vores forening. Derfor, 
meldjer til arbejdsdagen! 
I er velkomne til, hvis I har forslag til gode tiltag i vores gårdmiljø eller andet, at skrive 
til bestyrelsen herom. Vi vil herefter behandle jeres forslag og vender tilbage til jer. 

5. Portene. Låsesystemet i vores porte fra gården og ud er alle blevet skiftet i år. Nu skal 
alle bruge en hoveddørsnøgle for at komme ud. Hensigten med skiftet er at holde uved- 
kommende væk fra gården. 

6. Nordrevænges erhvervslokale. Til glæde for os, vores naboer og området er der i for- 
året 2016 opstartet en cafe på hjørnet af Vibevej og Nattegalevej. Der er spræl på far 
verne, og det giver liv til foreningens hjørne. 

7. Dansk Financia. Dansk Financia blev tidligere i år opkøbt af DATEA AS. De er nu vo- 
res nye administrator. 

8. Ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling forløb godt. 
Det blev besluttet at låne penge til at gennemføre rørprojektet og få nye vinduer og ord- 
ne facaden. 

9. Autosvar. Der er nu kommet autosvar på bestyrelsens mail. 
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I 0. Nyt haveprojekt. I november 2016 havde vi endelig første møde med kommunen og bør 
nehaven om det kommende haveprojekt. Dejligt. Herfra regner vi nu med, at det tager 
2½ år, før vores gård er færdig. 

Derudover fortalte bestyrelsen, at man havde oprettet tre nye arbejdsgrupper: Ny husorden, Ha 
veprojekt og for Etablering af tagboliger. Alle tre arbejdsgrupper søgte deltagere. Tilmelding 
sker til bestyrelsen. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Ad 3 - Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2015/16, som viste et overskud på kr. 2.859.457. 
Af overskuddet overførtes de kr. 2.588.000 til rørprojektet, mens kr. 271.457 blev overført til 
egenkapitalen, der herefter udgjorde kr. 519.334. 
Der blev stillet spørgsmål til udgifterne til vedligeholdelse, som var væsentligt lavere end bud 
getteret. Bestyrelsen kunne oplyse, at op pudsning af kældernedgange samt reparation af ud 
vendige trappetrin på Mågevej ikke var blevet gennemført, men at det ville blive taget med, når 
man snart skulle i gang med renovering af facaden og udskiftning af vinduerne. 

Årsregnskabet blev herefter godkendt. 

Ad 4 - Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 

Vedligeholdelsesplanen var blevet fremsendt i forbindelse med den ekstraordinære generalfor 
samling 22. juni 2016, hvor den også var blevet gennemgået. Vedligeholdelsesplanen blev der 
for ikke gennemgået på aftenens generalforsamling, men enkelte emner blev debatteret. 
For så vidt angik projektet omkring udskiftning af vinduer var Sorin valgt som entreprenør, og 
de var nu så langt, at de havde sendt projektet i udbud. Når udbuddet var afsluttet, ville der bli 
ve afholdt beboermøde i februar 2017, hvor der ville blive informeret nærmere, og hvor der 
forhåbentlig ville blive mulighed for at se de nye vinduer. Projektet var sat i gang på baggrund 
af vedligeholdelsesplanen, der anbefalede nye vinduer, og de udseendet på de ny vinduer var 
valgt af Sorin, så de passede til ejendommens alder, arkitektur m.v. Projektet var ikke indeholdt 
i budgettet for 2016/17, da man i stedet ville optage en byggekredit, mens projektet var i gang. 
Når alle vinduer var på plads, ville byggekreditten blive afløst af et fælleslån, som alle ejere 
ville få mulighed for at indfri deres andel af. 
Der ville ikke blive mulighed for at få håndværkerfradrag for de forskellige projekter, fordi de 
lå som et projekt i ejerforeningen, og regningerne fra håndværkere skulle udstedes direkte til de 
enkelte ejere for at opnå fradrag. 
Information om det igangværende rørprojekt samt om det kommende haveprojekt lå tilgænge- 
ligt på foreningens hjemmeside www.nordrevaenge.danskfinancia.dk. 

Ad 5 - Forelæggelse af budget til godkendelse. 

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2016/17, som indebar uændrede fællesudgifter. 
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Der var i budgettet afsat kr. 2.029.700 til rørprojektet. Beløbet var ikke nok til at dække hele 
rørprojektet, men sammen med de allerede afsatte midler ville det være medvirkende til, at pro 
jektet i sidste ende ikke blev helt så dyrt for de enkelte ejere. 
Det blev desuden forklaret, at lejeindtægten dækkede over udlejning af ekstra kælderrum samt 
skure. Der var en del skure, der ikke var udlejede, fordi de var i for dårlig stand, og de skulle 
rives ned, når haveprojektet gik i gang. 
En ejer spurgte til udgiften til tinglysning af foreningens nye vedtægter. Udgiften var på kr. 
233.400, og den udgift dækkede dels over honorar til advokaten og dels over afgift til staten på 
1,5 % det beløb (kr. 54.000 pr. lejlighed), som vedtægterne blev tinglyst pantstiftende for. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

Ad 6 - Forslag fra bestyrelsen. 

Foreningens vaskemaskiner bliver ændret til udelukkende at benytte automatisk sæbe. Prisen vil 
stige 1 kr. pr. vask. 
Bestyrelsen forklarede, at forslaget var stillet, fordi man alligevel skulle til at installere et vand- 
blødgøringsanlæg i vaskeriet, og at dette anlæg havde mulighed for automatisk dosering af sæ 
be. Sæben var svanemærket og parfumefri, og den var speciallavet til den type anlæg, som skul 
le installeres i vaskeriet. Såfremt en vaskemaskine var sat op til automatisk sæbe, var der ikke 
mulighed for at fravælge det og i stedet benytte sin egen sæbe. 
Der blev stillet forslag om, at man kun satte de tre vaskemaskiner, som man ikke kunne reserve 
re, op til automatisk sæbe, mens de to maskiner, som man kunne reservere, ikke ville blive sat 
op til automatisk sæbe. 
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, og ved håndsoprækning stemte 2 for at sætte 
alle fem maskiner op til automatisk sæbe, mens et overvældende flertal stemte for at sætte tre 
maskiner op til automatisk sæbe. Forslaget om at tre maskiner ville blive opsat til automa 
tisk sæbedosering var hermed vedtaget. 

Ad 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Som bestyrelsesmedlemmer var Allan Bengtson, Line Løfberg og Karen Martens på valg for to 
år. Alle var villige til genvalg, og alle blev valgt ved fredsvalg. 

Ad 8 - Valg af suppleanter. 

Søren Larsen stillede op som suppleant for to år, og han blev enstemmigt valgt. 

Herefter ser bestyrelsen således ud: 
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Bestyrelsesmedlem Allan Bengtson 
Bestyrelsesmedlem Line Løfberg 
Bestyrelsesmedlem Karen Martens 
Bestyrelsesmedlem Katrine Dybkjær 
Bestyrelsesmedlem Marina Zaar 
Suppleant Leif Johansen 
Suppleant Søren Larsen 

på valg december 2018/januar 2019 
på valg december 2018/januar 2019 
på valg december 2018/januar 2019 
på valg december 2017/januar 2018 
på valg december 2017/januar 2018 
på valg december 2017 /januar 2018 
på valg december 2018/januar 2019 
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Ad 9 - Valg af revisor. 

Beierholm Statsautoriseret Revisionsfirma blev genvalgt som revisor. 

Ad 10 - Eventuelt. 

Bestyrelsen gennemgik haveprojektet, som havde været nogle år undervejs, men som nu var så 
langt, at bestyrelsen havde afholdt møde med kommunen. Projektet ville få tilkoblet en arkitekt, 
som skulle lave de endelige planer i samarbejde med foreningerne i karreen og med børneha 
ven, som alle skulle have gavn af det nye haveanlæg. Kommunen ville afholde informations 
møde i januar eller februar 2017, og efterfølgende ville alle beboere i karreen skulle deltage i en 
elektronisk afstemning. Denne afstemning stod kommunen for, og reglerne for afstemningen 
var, at mindst 50 % af beboerne skulle stemme, og at 2/3 af disse skulle stemme for forslaget til 
haveanlægget, inden det ville blive sendt videre til de politisk ansvarlige parter, som skulle en 
deligt godkende projektet. Kommunen havde givet tilsagn om støtte på kr. 6 mio., og det var 
blevet oplyst, at projektet ville komme til at vare omkring 2½ år. Når haveanlægget var færdigt, 
ville der være mulighed for, at børnehaven kunne lukke af, så de kunne gå tur med børnene i 
dele af haveanlægget, uden at der var risiko for, at børnene kunne komme ud af haveanlægget. 
Beboerne i karreen ville til gengæld få mulighed for at benytte børnehavens del af haveanlæg- 
get, når børnehaven var lukket. 

Herudover blev følgende emner drøftet: 

• Tagboliger: Taget havde en tilbageværende levetid på omkring ti år, og for at finansiere 
et nyt tag, havde man i bestyrelsen en tanke om at etablere tagboliger. Derfor var der 
nedsat en arbejdsgruppe til at se på sagen. 

• Vicevært: Flere ejere var ikke tilfredse med den nuværende kvalitet, og bestyrelsen bad 
om, at man meldte ind, hvis man oplevede problemer. Derudover ville bestyrelsen gen 
nemgå kontrakten og se på, hvad man fik for pengene. 

• Mails til bestyrelsen måtte meget gerne blive besvaret lidt hurtigere, hvilket bestyrelsen 
ville bestræbe sig på. 

• Haveaffald blev afhentet af kommunen, men afhentningen skulle bestilles af viceværten, 
og der kunne være lidt ventetid. Et par gange havde der desuden været problemer med, 
at skraldemændene ikke kunne få porten op, fordi den var blevet ødelagt efter hårdhæn 
det behandling fra beboerne. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 20.20 og takkede for god ro og orden. 
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Nærværende referat er underskrevet digitalt af formanden og dirigenten. Som dokumentation 
for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat. 



Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet. 

Allan Michael Bengtson 
Formand 

Julie Orfelt Søgaard 
Dirigent 

Underskrevet med privat NemlD 

Tidspunkt for underskrift: 07-01-2017 kl.: 14:47:34 D NC:M ID 

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig 
og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret 
dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi 
beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette 
dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og 
gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid løftes som bevisførelse. 

Underskrevet med NemlD medarbejdersignatur 

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2016 kl.: 16:03:32 D NC:M ID 
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Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for 
digitale signaturer. Med esignaturs OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og 
europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige 
digitale signaturer. 

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge 
vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter 

Secured by (J signatur 
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