
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
    AB Fiolstræde 34 - 36, 1171 København K – Ejd. 483

År 2017, den 22. november kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen
Fiolstræde 34 – 36 på administrators kontor, Nørregade 7 A, 2. tv.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes advokat Claus Clausen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig, idet 19 ud af 26 andelshavere var repræsenteret.

2. Bestyrelsens beretning.

Formanden, Henrik Jochumsen aflagde beretning:

”Det har – som så ofte før – været et  ganske fredeligt år for foreningen. Derfor er bestyrelsens
beretning også tilsvarende kort.

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen har holdt få men effekt ive møder. Udover almindelig drift  har bestyrelsens arbejde først
og fremmest været koncentreret  om, i samarbejde med foreningens rådgivere, at udarbejde den
tilstandsrapport  med t ilhørende vedligeholdelsesplan, som det blev vedtaget at få lavet på
foreningens sidste generalforsamling. Begge dele er i dag tilgængelige for andelshaverne på
foreningens hjemmeside og hos administrator. Der er tale om et  meget  grundigt  arbejde, og som
sådan udgør det et  godt redskab i forbindelse med de vedligeholdelsesarbejder, som bestyrelsen
skal igangsætte i løbet af de kommende år.
Som noget af det første påtænker bestyrelsen at få malet foreningens trapper, hvoraf flere fremstår
meget  nedslidte. Flere kviste trænger ligeledes t il maleristandsættelse. Da dette arbejde kræver
st illads, kan det med fordel kombineres med andre arbejder på vinduer og facader.

Efter bestyrelsen modtog tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, har vi valgt at prioritere de
absolut mest akutte opgaver højt . Det drejer sig særligt om to forhold:

I forbindelse med t ilstandsrapporten fik vi gennemført  en dronefotografering af vores tag, der
afslørede flere problemer med løse eller manglende tagsten. Arbejdet  med at  renovere taget er
derfor sat i gang.

Et andet  forhold, som vi har særligt fokus på, er de store sætningsskader i gulv, vægge og loft , som er
konstateret i Vangsgaards Antikvaret. Problemet er ikke nyt  for os, men der er ingen tvivl om, at det
kræver handling. Dog kan vi ikke foretage os noget  konkret , før problemet er blevet grundigt
undersøgt . Derfor har bestyrelsen iværksat  en særlig rapport af foreningens stat iker, der beskriver
problemets omfang. På denne baggrund har vi videre valgt dels at få undersøgt om kloakforholdene
er årsag til udvaskning af jord/ opfyld under gulvet, og dels at  få foretaget  geotekniske undersøgelser
af funderingsforholdene for at afklare, hvorvidt de forskellige sætningsskader kan relateres t il disse.

Erhvervslejemål



Bestyrelsen kan med stor t ilfredshed konstatere, at  begge foreningens erhvervslejemål fungerer fint
og i denne forbindelse ikke mindst, at der ikke længere er problemer med huslejebetaling fra
Vangsgaards Antikvariat .

Ny andelshaver
Foreningen kan med glæde byde velkommen til Lone Rørly som ny andelshaver.

På vegne af bestyrelsen
Henrik Jochumsen
Formand”

Der blev aflagt beretning om vaskeriet:
Der er et årligt underskud på ca.  20.000-30.000 kr. Vask skal enten stige fra ca. 15 kr. til ca. 20 kr.
eller også skal ejendomme, der er tilknyttet vaskeriet bidrage til driften. Afstemning viste, at der var
markant flest, der ønskede at beholde den lave pris, og at ejendommene i stedet skulle bidrage til
driften.

Der blev aflagt beretning om gæstelejligheden:
Regnskabet er delt ud sammen med indkaldelsen. Der har været fint booket efter 31. august. Der er
indkøbt bl.a. ny madras, betræk, tæpper, måtte, reol, nye hovedpuder og lys til seng. Overskud går
fortsat til brandmateriel.

Der er indført et mere fleksibelt bookingsystem. Der var enighed om, at der skal indføres et
minimumsgebyr på kr. 300 hvis lejlighed ikke afleveres ordentlig rengjort.

Der blev aflagt beretning om gårdlav:
Der havde været ca. 6 møder. Hestestalden er lånt til gårdlavet; derfor skal vedligeholdelse betales af
gårdlavet. Gårdlav betaler for vedligeholdelse af port. Gårdlav betaler for lys. Der er fortsat problemer
med lys i nr. 34. Foreningen betaler for et par nye lamper. Initiativer skal via bestyrelsen. F.eks. ikke i
orden, at man selv planter buske.

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet og
værdiansættelsen.

Regnskabet for 2016/17 var udsendt til alle medlemmerne, hvorfor det blev gennemgået meget kort.
Resultatopgørelsen udviste et overskud på kr. 483.051 før betaling af afdrag på gæld. Regnskabet
blev enstemmigt vedtaget. I regnskabet var værdien pr. indskudskrone foreslået til at udgøre 13,92 kr.
eller det samme, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 11. januar 2017. Værdifastsættelsen
blev enstemmigt vedtaget.

4.  Forslag.

A: Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der indkøbes og installeres et afkalkningsanlæg.
Det blec oplyst, at der kan blive tale om to typer anlæg - kalkknuseranlæg og saltanlæg. Det blev
vedtaget, at bestyrelsen har bemyndigelse til at anskaffe et afkalkningsanlæg. Om det skal være den
ene eller den anden type anlæg, måtte de interesserede forsøge at overbevise bestyrelsen om.



B: Bestyrelsen stiller forslag om at denne bemyndiges til at iværksætte de i arkitektfirmaet Friborg
Lassens tilstandsrapport fra marts 2017 anførte tiltrængte vedligeholdelsesarbejder.
Forslaget blev vedtaget.

5.   Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af
boligafgiften.

Vedligeholdelsesbeløb blev som følge af forslag 4B forhøjet til kr. 1,2 mill.

Der var forslag om at tilskud til boligafgift skal ophøre med virkning fra 1. september. Det medførte en
længere diskussion. Afstemning viste, at der var klart flertal for bestyrelsens forslag, som dirigenten
konstaterede var vedtaget.

Der var forslag om, at der skulle betales efter 12 terminer i stedet for 10 terminer. Forslaget blev ikke
vedtaget. Ordningen med 10 terminer i stedet for 12 terminer med lavere boligafgift, er for at de
enkelte andelshaver ved, at det de skal regne med er månedlige udgifter til boligafgift, som gælder i
de 10 måneder. Hvis økonomien kræver det, f.eks. som følge af svigtende erhvervslejeindtægter eller
ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, skal nuværende og nye andelshavere forvente, at en
generalforsamling beslutter, at der bliver tale om, at der skal betales boligafgift i 12 måneder.
Oplysningsskemaer skal derfor udfyldes, som om der ikke er to måneders boligafgiftsfritagelse, og der
må henvises til nærværende referat herom.

Budgettet blev med ovenstående rettelser enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:
Formand Henrik Jochumsen og bestyrelsesmedlem Mette Karlsen Smith og bestyrelsesmedlem Edith
Bjerre. Mette Karlsen Smith ønskede ikke at genopstille. Peter Schøler vil gerne stille op som
bestyrelsesmedlem.

Som formand valgtes uden modkandidater Edith Bjerre. Henrik Jochumsen og Peter Schøler valgtes
som bestyrelsesmedlemmer - ligeledes uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand Edith Bjerre    Fiolstræde 36 C, 2.tv.   2 år
Bestyrelsesmedlem Henrik Jochumsen     Fiolstræde 34 A, 1.   2 år
Bestyrelsesmedlem Peter Schøler.   Fiolstræde 36 B, 1.tv.   2 år
Bestyrelsesmedlem Søren Aabling    Fiolstræde 34 A, 3.th.   1 år
Bestyrelsesmedlem Steen Larsen     Fiolstræde 34 B, 3.th.   1 år

Som suppleanter blev enstemmigt valgt:
1. suppleant Lars-Henrik Olsen     Fiolstræde 36 A, 2.   1 år
2. suppleant Claus Hemmingsen Fiolstræde 36 A, 3. 1 år



7. Valg af administrator og revisor.

Egemar & Clausen blev enstemmigt genvalgt som administrator. Bestyrelsen blev bemyndiget til at
vælge ny revisor.

8. Eventuelt.

Det blev oplyst, at fiolen.com nu var suppleret af fiolen.dk. Der var ønske om en mailingliste, så alle
kunne modtage besked, når der var opdateringer på hjemmesiden.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.25.

Dette referat underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Underskrift sker via NemID, jf. sidste side.




