Den 12. oktober 2021, kl. 18.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Skoleholdergården af 1997 på biblioteket, Rentemestervej
76, 2400 København NV, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fælleshusets beretning.
Eventudvalgets beretning.
Forelæggelse af årsregnskab og værdiansættelse til godkendelse.
Forelæggelse af budget til godkendelse.
Forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter ifølge turnus. Bestyrelsesformand Alexander
Olin Barfoed, bestyrelsesmedlem Søren Buhl Simonsen og suppleanter Jirina
Olin Barfoed og Bo Høegh Frederiksen er på valg og modtager alle genvalg.
Valg af Fælleshusudvalg og Eventudvalg.
Eventuelt.

Ad pkt. 1.
Bestyrelsesformand, Alexander Olin Barfoed bød de forsamlede velkommen og
foreslog administrator, advokat Niels Hupfeld som dirigent, hvilket de forsamlede til- sluttede sig.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, indvarslet
og beslutningsdygtig med hensyn til samtlige punkter på dagsordenen, idet 89
andelshavere var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.
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REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I A/B SKOLEHOLDERGÅRDEN
AF 1997

Eftersom corona foranstaltningerne efterhånden er ophørt, vil bestyrelsen igen
begynde at holde åbent, som det var tilfældet før corona satte en stopper herfor.
Det vil også fremadrettet være muligt at få udleveret gratis skraldespande til affaldssortering hos bestyrelsen i åbningstiden. Bestyrelsen vil endvidere sørge for
systematisk at efterse legepladsen fremadrettet. Endelig vil der blive opsat nye
varmemålere, til afløsning af de varmemålere, som man har i dag, og som skal
have skiftet batteri. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at skifte til fjernaflæste varmemålere. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning,
hvorefter denne blev taget til efterretning af de forsamlede.
Ad pkt. 3.
David Okulu og Audrius Radziunas aflagde beretning for det forgangne år på
vegne af fælleshus udvalget. Indledningsvis blev det oplyst at alle medlemmer
af andelsboligforeningen er velkomne til at være medlem af fælleshus udvalget.
Visionerne for den fremtidige drift af fælleshusudvalget er, at driften skal være
nem, og at fælleshuset skal moderniseres. Der er blevet investeret i driftsmidler,
herunder en gulvvaskemaskine. Fælleshusudvalget vil fremadrettet slå hårdere
ned på folk som ikke overholder reglerne for brugen af fælleshuset. Det vil blandt
andet være ved at tilbageholde betaling af depositum. Der er endvidere blevet
indkøbt lamper og gardiner til fælleshuset. Fremadrettet vil man arbejde på at
etablere lyddæmpende tiltag i huset. Det kan være lydisolering, men også etablering af automatisk musikslukker, når man åbner vinduerne i fælleshuset på et
givent tidspunkt. Fælleshusudvalget oplyste endvidere at man har besluttet permanent at lukke Degnekælderen, og har overladt den fremtidige brug af samme
til bestyrelsens beslutning. Der blev modtaget mange klager fra omkringboende
til Degnekælderen. Det er meget dyrt at lydisolere Degnekælderen, og udgifterne
står i misforhold til den brug man kan gøre af samme.
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Ad pkt. 2.
Bestyrelsesformand, Alexander Olin Barfoed aflagde beretning for det forgange
år og oplyste indledningsvis, at bestyrelsen i det forgangne år har arbejdet med
det store vindues- og altanprojekt, som blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. juni 2021. Bestyrelsen vil fremadrettet have meget arbejde
med dette projekt. Endvidere har bestyrelsen i det forgange år fået færdiggjort
projektet med etablering af affaldsskure i gården, henholdsvis barnevognsskure
m.v.. Alt i alt er dette projekt færdiggjort, og bestyrelsen er tilfredse med resultatet. Endvidere har man fået færdiggjort malingen af opgangene i foreningens
ejendom. Andelsboligforeningen er kommet af med den andelshaver, som har
udøvet en hel del hærværk på foreningens ejendom i 2020/2021. Endelig har bestyrelsen haft en del arbejde med behandling af forespørgsler til at fremleje fra
foreningens medlemmer.

Dernæst aflagde Jirina Olin Barfoed beretning på vegne af Eventudvalget, og oplyste
at der har været afholdt en sommerfest i indeværende år. Der har endvidere været planlagt afholdelse af loppemarked, som dog måtte aflyses på grund af dårligt vejr. Sidstnævnte blev ændret til en mere uformel hyggelig dag/aften, sammen med de beboere
som ønskede at deltage heri. Eventudvalget vil arrangere et julearrangement, og vil
vende tilbage med oplysninger herom.

Ad pkt. 4.
Administrator, advokat Niels Hupfeld gennemgik årsregnskab med resultatopgørelse og balance indeholdende forslag om ansættelse af andelskronen.

Der udspandt sig herefter en længere debat omkring størrelsen af andelskronen,
hvorunder blev der blandt andet stillet alternativt forslag om at forhøje andelskronen til 12.200,00 kr. pr. m², henholdsvis at fastholde andelskronen på sidste
års niveau på 11.250 kr. pr. m². Efter yderligere debat og mange tilkendegivelser,
afholdtes afstemning om hvorvidt andelskronen skulle fastsættes til 11.250,00 kr.
eller 12.000,00 kr. henholdsvis 12.200,00 kr. pr. m². Med markant flertal besluttede de forsamlede at følge bestyrelsens indstilling i årsregnskabet, således at
andelskronen fremadrettet er fastsat til 12.000,00 kr. pr. m². Herefter blev regnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkendt med sidstnævnte andelskrone.
Ad pkt. 5.
Advokat Niels Hupfeld gennemgik det udsendte driftsbudget for 2021/22, som
ikke indeholdt forslag om stigning i boligafgiften.
Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger til budgettet, blev dette sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Ad pkt. 6.
Forslag 1:
2. behandling af andelshaver Sne Mathilde Arildsens forslag om indføjelse af følgende bestemmelse som ny §14, stk. 1 litra e. ”Til personer der er indtegnet på
en venteliste hos bestyrelsen. På listen kan opskrives personer, der har særlig
tillknytning til andelsforeningen ved at have været samboende med en andelshaver i mindst 3 år. Personer kan stå på ventelisten, mens de bor i andelsboligforeningen.”
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Dernæst redegjorde administrator, advokat Niels Hupfeld for bestyrelsens forslag til ny andelskrone på kr. 12.000,00 pr. m², hvilket er en stigning på kr. 750,00
pr. m² i forhold til den på sidste års generalforsamlings fastsatte andelskrone.

Såfremt forslaget vedtages ændres nuværende §14, stk. 1 litra e til §14, stk. 1 litra
f og nuværende §14, stk. 1 litra f, ændres til §14, stk. 1 litra g. Dernæst læste dirigenten forslagsstillers motivation for at stille forslaget, eftersom forslagsstiller
desværre ikke kunne være tilstede på generalforsamlingen. Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger blev forslaget sat til afstemning. 59 stemte ja til forslaget,
18 stemte nej til forslaget. Resten undlod at stemme. Dirigenten konstaterede
herefter at forslaget var vedtaget med det fornødne flertal til forslagets endelige
vedtagelse. Vedtægtsændringen er herefter gældende i andelsboligforeningen.

Andelshaver Ingvi Örnolfsson stillede forslag om indførelse af bestyrelseshonorar til bestyrelsen med følgende ordlyd: ”Det forslås at der tildeles bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne et honorar på kr. 15.000,00 p.a., svarende kr.
105.000 p.a., såfremt der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i foreningen. Da det må forventes at forskellige poster kræver forskellig indsats, må det
stå bestyrelsen frit at fordele dette beløb, sådan som den finder det rimeligt.
Forslagsstiller motiverede sit forslag og tilkendegav herunder, at hans selv har
deltaget i bestyrelsesarbejdet, som suppleant hvor han brugte cirka 15 timer om
måneden på dette arbejde. Det bør man anerkende med andet og mere end et
skulderklap og en julegave. En honorering af bestyrelsesmedlemmerne vil også
give incitament til andre andelshavere, som kunne være interesserede i at hjælpe
til i bestyrelsen.
Der udspandt sig herefter en længere debat om forholdet, hvorefter forslaget
blev sat til afstemning. 35 stemte ja til forslaget, 36 stemte imod, resten undlod
af stemme. Dirigenten konstaterede herefter at forslaget ikke var vedtaget.
Forslag 3:
Bestyrelsen stillede forslag om valg af ny revisor. Bestyrelsen oplyste at man har
modtaget tilbud fra TT Revision, der tilkendegiver at kunne foretage revision af
foreningens årsregnskab for cirka 60.000 kr. årligt inkl. moms, hvilket er samme
pris som det nuværende revisions firma beregner sig. Bestyrelsen motiverede
ønsket om revisorskifte med at nuværende revisor har været for længe om at
levere det reviderede regnskab, hvilket har givet unødig travlhed hos bestyrelse
og administrator for at kunne indkalde til generalforsamling rettidigt. Efter få
kommentarer til forslaget, blev det sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal.
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Forslag 2:

Forslag 4:

Forslagsstiller havde motiveret forslaget skriftligt med, at der skulle nedsættes
et hundeudvalg blandt andelsboligforeningens andelshavere, samt at en række
hunderacer, som er ulovlige, selvsagt ikke måtte bo i ejendommen. Forslagsstiller motiverede endvidere sit forslag på generalforsamlingen, hvorefter der udspandt sig en længere debat, om hvorvidt der fremadrette skulle være mulighed
for at have hund i ejendommen. Herefter blev forslaget sat til afstemning og forkastet med stort flertal.
Ad pkt. 7.
Bestyrelsesformand Alexander Olin Barfoed blev genvalgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlem Søren Buhl Simonsen blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleanterne Jirina Olin Barfoed og Bo Høegh Frederiksen blev begge genvalgt
uden modkandidater.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Alexander Olin Barfoed, formand
Nicolaj Åbroe Møller, kasserer
Søren Buhl Simonsen, bestyrelsesmedlem
Oliver Møller, bestyrelsesmedlem
Emilie Munch Johnson, bestyrelsesmedlem

(2 år)
(1 år)
(2 år)
(1 år)
(1 år)

Jirina Olin Barfoed, 1. suppleant
Bo Høegh Frederiksen, 2. Suppleant

(1 år)
(1 år)

Ad pkt. 8.
Til fælleshusudvalget blev genvalgt David Okulu, Nanna Jener Jensen, Louisa
Thorning Blindbæk og nyvalgt Audrius Radziunas.
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Andelshaver Cindy Unger stillede forslag om tilladelse til at holde hund i begrænset omfang i andelsboligforeningens ejendom. Forslagsstiller forslog ændring af nuværende ordlyd i husorden angående husdyr, således at følgende udgår: ”Det er med undtagelse af førerhund ikke tilladt at holde hund i ejendommen”, og i stedet indsættes: ”Det er tilladt at holde hund i ejendommen, såfremt
der er søgt om tilladelse og denne er givet af bestyrelsen, samt ”hundeudvalget”,
førerhund er dog altid tilladt.”

Eventudvalgets medlemmer består fremadrettet af:
Jirina Olin Barfoed, Camilla Brønsby Rahbek, Sara Møller-Damgaard, Karen
Østergaard og Malene Winther Brønsby.

En andelshaver forespurgte til de parkeringspladser, der ejes af andelsbolig foreningen, herunder hvorvidt bestyrelsen undersøger om lejerne også benytter
disse. Bestyrelsen oplyste, at man skal være andelshaver / lejer i andelsboligforeningen for at kunne leje en af de pågældende parkeringspladser, og man skal
dokumentere overfor administrator at man har en bil. Cirka hvert tredje år undersøger administrator, hvorvidt lejerne af parkeringspladserne opfylder disse
vilkår.
På forespørgsel fra en andelshaver, bekræftede bestyrelsen at man inden udgangen af 2021 på ny vil undersøge/sikre sig at alle lejerne af parkeringspladser er
beboere i andelsforeningens ejendom, henholdsvis er i besiddelse af registreringsattest, der bekræfter at de er ejer og benytter en bil. Et par andelshavere
gjorde i den forbindelse opmærksomme på at beboere også kunne have en leaset
bil eller en firmabil, hvilket også bør kvalificere til at have en parkeringsplads.
Da der ikke var yderligere til generalforsamlingen, hævede dirigenten denne,
idet han takkede for god ro og orden.

Som dirigent

I bestyrelsen:

Advokat Niels Hupfeld

Alexander Olin Barfoed
Nicolaj Åbroe Møller
Oliver Møller
Emilie Munch Johnson
Søren Buhl Simonsen
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Ad pkt. 9.
En andelshaver forespurgte til status på altan/vindues projektet. Bestyrelsen oplyste at foreningens byggetekniske rådgiver er i færd med at projektere byggeprojektet.
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Andelsboligforeningen henviser til, at diverse information
om ejendommen samt materiale m.v. kan hentes på foreningens
hjem- meside: www.skoleholdergaarden.dk
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