Den 23. juni 2021, kl. 18.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i
andelsboligforeningen Skoleholdergården af 1997 i Nørrebrohallen – Multisalen,
Nørrebrogade 208, 2200 København N., med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag:
- Bestyrelsen stiller forslag om vedtagelse af altan- og vinduesudskiftning iht. udsendte
forslag.

Ad pkt. 1.
Bestyrelsesformand, Alexander Olin Barfoed bød de forsamlede velkommen og
foreslog administrator, advokat Niels Hupfeld som dirigent og referent, hvilket de
forsamlede tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig med hensyn til samtlige punkter på dagsordenen, idet 152
andelshavere var mødt, heraf 40 ved fuldmagt.
Ad pkt. 2.
Bestyrelsesformand Alexander Olin Barfoed redegjorde kortfattet for omfanget af forslaget
om vinduesudskiftning, henholdsvis altanprojektet og henviste i den forbindelse til det
relativt omfattende materiale, der var udsendt til alle andelshavere forinden
generalforsamlingens afholdelse.
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REFERAT AF
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I A/B
SKOLEHOLDERGÅRDEN AF 1997

Herefter var der anledning til at stille spørgsmål.

En andelshaver tilkendegav, at hun var en af de tre andelshavere, som ikke kunne få altan,
hvorfor hun gerne ville undtages fra at skulle betale en boligafgiftsstigning, som følge af
altanprojektet.
Et par andre andelshavere forespurgte, om man kunne differentiere i
boligafgiftsstigningerne for de andelshavere, som havde svært ved at betale en
boligafgiftsstigning. Det kunne f.eks. være ældre beboere, som ikke havde så mange midler
som yngre i den arbejdsduelige alder har. Hertil svarede bestyrelsen, at man ved
fremsættelse af forslaget om udskiftning af vinduer og opsætning af nye altaner havde
valgt at bruge den omkostningsfordeling som i dag er gældende i andelsboligforeningen i
henhold til foreningens vedtægter. Heraf fremgår det, at udgifterne fordeles i henhold til
andelsværdien. Andelsværdien for de enkelte lejligheder er blevet fastsat ved etableringen
af andelsboligforeningen og var dengang baseret på lejlighedernes størrelse. Alle
andelshavere får andel i den værdistigning som gennemførelse af projektet medfører også
de som ikke får altan.
Til yderligere støtte for bestyrelsens argumentation herfor, blev det fremført, at ligesom
større lejligheder har en større andelsværdi og derfor bidrager mest til de fælles
omkostninger i andelsboligforeningen, så har de større lejligheder også større andel i
friværdien i foreningen, herunder den friværdi der oparbejdes i takt med, at
andelsboligforeningen afdrager sine lån, men også den friværdi der opnås ved fremtidig
stigning i andelsboligforeningens ejendoms værdi.
En andelshaver forespurgte til, om man kunne ændre størrelsen af boligafgiftsstigningen
for de enkelte andelshavere, således at den blev ensartet for alle, hvortil bestyrelsen
svarede, at det kunne man godt, men det ville kræve en ændring af andelsboligforeningens
vedtægter, hvilket bl.a. kræver kvalificeret flertal, hvorfor det formentlig forudsatte
vedtagelse over to generalforsamlinger.
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En andelshaver forespurgte til, om det var muligt, at reducere projektet for så vidt angår
de andelshavere, som ikke ønskede at få en altan, således at disse andelshavere ikke deltog
i altanprojektet og derfor heller ikke modtog en huslejestigning svarende til deres
forholdsmæssige andel af udgifterne til altandelen i projektet. Hertil svarede bestyrelsen,
at det ikke ville være muligt, eftersom Københavns Kommune som betingelse for
udstedelse af byggetilladelse havde bestemt, at der ikke måtte være såkaldt ”huller” i
facaden, hvor der ikke sad altaner, som en af forudsætningerne for udstedelse af
byggetilladelse. Dette beroede på kommunes arkitektoniske overvejelser og beslutninger,
som skulle ses i samråd med ejendommens alder og bevaringsværdighed.

En anden andelshaver tilkendegav ønske om, at man søgte at sikre genbrug af de
materialer, herunder vinduer, gamle altaner mv, som blev nedtaget af foreningens
ejendom i forbindelse med gennemførsel af projektet. Bestyrelsen tilkendegav, at de ville
være opmærksomme på det pågældende forhold og så længe det ikke medfører en
fordyrelse af byggesagen, så vil man fremføre dette synspunkt over for den byggetekniske
rådgiver, henholdsvis de entreprenører, som bliver indbudt til at byde på projektet.
Et par andelshavere forespurgte til udførelsesfasen, som kommer til at strække sig over ca.
2 år. Bestyrelsen oplyste, at de endnu ikke vidste, hvor en entreprenør ville vælge at starte
med udførslen af arbejderne, herunder om man ville starte flere steder f.eks. 2 eller 4 steder
på ejendommen. Dette træffes der første aftale om, når entreprenøren er valgt.
Omkring selve udførslen blev det oplyst af administrator, at sædvanligvis bliver et vindue
udtaget og et nyt sat op samme dag, således at intet står åbent, det samme gælder altan.
Der kan efterfølgende være finisharbejder, som udføres.
Et par andelshavere udtrykte ønske om, at man i stedet for at prioritere vinduer og altaner,
prioriterede udskiftning af ejendommens centralvarmeanlæg.
En andelshaver forespurgte til den låneoptagelse, der skal gennemføres til betaling for
projektet, herunder hvornår lånet vil blive hjemtaget. Hertil oplyste administrator, advokat
Niels Hupfeld, at man som udgangspunkt først ville hjemtage lånet, når pengene skulle
bruges. Det er dog nødvendigt at fokusere på renteniveauet, herunder om dette er
stigende, således at det evt. kan blive nødvendigt at hjemtage lånet på et tidligere
tidspunkt for at eliminere risikoen for fremtidige yderligere rentestigninger.
Når lånet er hjemtaget træder boligafgiftsstigningen i værk. Der er i forbindelse med
indkaldelsen til generalforsamling udsendt en beregning over den fremtidige månedlige
boligafgiftsstigning for de respektive lejligheder, der findes i andelsboligforeningen. Af
denne opgørelse fremgår det, at den månedlige leje forventes at stige med kr. 7,10 pr. kvm
pr. måned.
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En andelshaver tilkendegav ønske om, at bestyrelsen var fokuseret på, at den entreprenør,
der kommer til at udføre arbejderne sikrer ordentlig oprydning i andelsboligforeningens
ejendom, således at byggesagen, som kommer til at forløbe over et par år, gennemføres til
mindst muligt gene for ejendommens beboere. Administrator, advokat Niels Hupfeld
oplyste, at dette var et sædvanligt vilkår i det aftalegrundlag man indgår med den
entreprenør, der bliver valgt til at udføre opgaverne og det er foreningens byggetekniske
rådgiver, som skal sikre at dette overholdes. Når en entreprenør ikke overholder sine
forpligtelser i den henseende, kan man i værste fald lade arbejdet udføre af anden for
entreprenørens regning.

Bestyrelsen vil løbende være i dialog med administrator, som igen vil være i dialog med
Realkredit Danmark omkring lånets hjemtagelse og hvornår det bør ske. Det søges
gennemført mest hensigtsmæssigt for andelsboligforeningen og dennes medlemmer.

Efter en del yderligere spørgsmål og kommentarer blev forslaget sat til afstemning. 125
stemte for forslaget, 20 stemte imod, resten undlod at stemme. Dirigenten konstaterede
herefter, at forslaget var vedtaget, herunder er andelsboligforeningens bestyrelse
bemyndiget til at optage et realkredit lån på op til kr. 110 mio. med 30 års løbetid, fastrente
og fuldt afdrag i hele lånets løbetid til den aktuelt bedste rente (for nærværende 1,5%),
herunder er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive samtlige dokumenter i den
henseende.

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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En andelshaver forespurgte til, om man havde øje for at et af andelsboligforeningens lån
var afdragsfrit frem til 2029. Hertil svarede administrator, advokat Niels Hupfeld, at det
er korrekt. Inden 2029 må andelsboligforeningen tage stillig til, om man vil omlægge det
pågældende lån til et nyt afdragsfrit lån eller om man på dette tidspunkt vil begynde at
afdrage på dette. Der er siden pågældende lån senest blevet omlagt åbnet mulighed for, at
man kan optage lån med helt op til 30 års afdragsfrihed.
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Andelsboligforeningen henviser til, at diverse information om
ejendommen samt materiale m.v. kan hentes på foreningens hjemmeside: www.skoleholdergaarden.dk
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Søren Buhl Simonsen

Alexander Olin Barfoed

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-599990428229
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Underskrevet med NemID
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Oliver Knights Møller

Emilie Munch Johnson

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-289450300324
Tidspunkt for underskrift: 18-07-2021 kl.: 13:00:09
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-706641025191
Tidspunkt for underskrift: 15-07-2021 kl.: 11:44:43
Underskrevet med NemID

Nicolaj Åbroe Møller

Niels Hupfeld

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Skoleholdergården af 1997 (127)
PID: 9208-2002-2-169610595114
Tidspunkt for underskrift: 13-07-2021 kl.: 09:02:35
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Som Administrator
PID: 9208-2002-2-479905432377
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 21:28:00
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Niels Hupfeld

Niels Hupfeld

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-479905432377
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 21:28:00
Underskrevet med NemID

Som Referent
PID: 9208-2002-2-479905432377
Tidspunkt for underskrift: 16-07-2021 kl.: 21:28:00
Underskrevet med NemID
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