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GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Ar 2013, mandag den 29. april kl. 18.00 afholdtes ordinaer generalforsamling i Andelsbo-
ligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes i foreningens bestyrelses-
lokale i Haraldsgade 90, kid., 2100 Kobenhavn 0.

Til stede var 18 andelshavere, heraf var 1 andelshavere reprassenteret ved fuldmagt
samt foreningens administrator, advokat Erik Due.

Der var folgende dagsorden:

1.	Valg af dirigent og referent.

2.	Formand aflaegger beretning, og administrator forelasgger foreningens re-
viderede regnskab samt forelasgger budget for det kommende ar.
(Formandens beretning var vedhaeftet indkaldelsen).

3.	Valg af bestyrelse og suppleanter, administrator og revisor.

4.	Eventuel boligafgiftsforhojelse.

5.	Forslag; Bestyrelsen foreslar sendring af vedtaegterne.

6.	Forslag: Bestyrelsen foreslar en renovering af ejendommen.

7.	Eventuelt.

Ad pkt. 1 - Dirigent/referent:

Bestyrelsesformanden bod velkommen og gav en kort presentation af bestyrelsen. Be¬
styrelsen foreslog Erik Due valgt som dirigent og referent. Erik Due valgtes uden mod-
kandidater.

Dirigenten erklaerede med forsamlingens samtykke generalforsamlingen for lovlig og be-
slutningsdygtig.
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Ad pkt. 2 - Beretning og regnskab/budget:

Beretningen var udfasrdiget skriftligt og omdelt til andelshaverne sammen med indkaldel-
sen til generalforsamlingen.

Til beretningen blev forespurgt til problemer med ejendomsmaeglere ved salg, da maeg-
lerne sjaeldent saetter sig ind i foreningens retningslinjer for salg af andele. Det blev pras-
ciseret, at det ikke er nodvendigt at bruge en maegler.

Til bereningen blev der forespurgt til utaetheder ved zinkkanten, der l0ber pS bagfacaden
I forste sals h0jde. Utaetheder mellem opgang 100 og 102 er blevet repareret, sa der ikke
laengere er utaetheder.

Bestyrelsen har haft overvejet at skifte til ny kabeltv-leverandor. Dette har tidligere vaeret
oppe at vende pa generalforsamlingen, men bestyrelsen har ikke en konkret forandring i
varsling lige nu.

Det tidligere vaskeri Adlon, Haraldsgade 98-100 i kaelderen. Andelshaveren er blevet
ekskluderet og hun har f^et en b0de pga. forurening af politiet. Den raske del er lejet ud,
men lejemalet er opsagt med henblik p^ salg pr. 1.10 eller senere. Advokaten oplyste, at
kommunen ikke vil krseve af foreningen, at vi oprenser for forurening, da vi ikke har skyl-
den for den. Bestyrelsen overvejer, om lokalerne kan saelges som kunstnervaerksteder.

Beretningen blev taget til efterretning.

Dirigenten gennemgik regnskab og budget.

Regnskab, budget og andeiskrone blev stillet til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 3 - Valg:

Efter valg ser bestyrelsen saledes ud og er uden aendringer:

Formand, Connie Hansen
Naestformand, Jesper Christensen
Kasserer, Alma Jenny Pedersen
Bestyrelsesmedlem, Soren Olofsson
Bestyreisesmedlem, Anne Keldsbo Pedersen

Suppleant, Jan Eilertsen
Suppleant, Dorthe Juul Kann

Administrator, Advokaterne i Rosenborggade blev genvalgt,

Revisor Ernst & Young blev genvalgt.
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Ad pkt. 4 - Evt. boligafgiftsforhojelse;

Se under forslag.

Ad pkt. 5 - Forslag om aendring af vedtaegterne:

a)	Forslag om sletning af § 9.3, litra E:

Forslaget blev forelobigt vedtaget enstemmigt, men skal vedtages endeligt en
ny generalforsamling.

b)	Forslag om aendring af § 9.3, litra B:

Forslaget blev forelobigt vedtaget enstemmigt, men skal vedtages endeligt pa en
ny generalforsamling.

c)	Forslag om aendring af § 7.14:

Forslaget blev forel0bigt vedtaget enstemmigt, men skal vedtages endeligt pa en
ny generalforsamling.

d)	Forslag om tilfojelse til § 2.4:

Forslaget blev forel0bigt vedtaget enstemmigt, men skal vedtages endeligt pa en
ny generalforsamling.

e)	Forslag om tilfojelse til § 7.10 A:

Forslaget blev forelobigt vedtaget enstemmigt, men skal vedtages endeligt pa en
ny generalforsamling.

Ad pkt. 6 - Forslag om en renovering af ejendommen

a)	Model 1:

Den korrigerede pris er 2.127.907

b)	Model 2:

Det blev prseciseret, at der i opstillingen ikke var medtaget moms, men til gengaeld
for meget moms i forslag 1, sa belobet var for h0jt, Der blev omdelt en korrektion
heraf.
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Den korrigerede pris er 871.875,-.

Bestyrelsen indstillede begge forslag til vedtagelse.

Forslag model 1 og 2 blev vedtaget enstemmigt.

Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at optage fornodne l^n, herunder et 30 §rigt kre-
ditforeningsl^n p§ maksimalt 3,0 mill, kr., sandsynligvis naermere ca. 2,0 mill. kr. I prove-
nu. Det skal va3re et lin med fast rente enten som obligationsl^n eller kreditforeningsl^n.

Det blev samtidig vedtaget, at boligafgiften skal stige med 3% fra 1.7.2013.

Ad pkt. 7 - Eventuelt

Husdyr. En andelshaver spurgte til, hvorfor det ikke er tilladt at holde hund. En indforelse
af dette vi! kraeve en vedtaegtssendring. Bestyrelsen kunne oplyse, at det aldrig har vasret
tilladt i ejendommen. Der kan risikeres, at de larmer og ejendommen er meget lydt.

Varmeudgiften stiger i ^r med 15%. De enkelte andelshavere kan anmode administrator
om at forh0je a conto varmebidraget ved kontakt til Jane Larsen.

Der blev spurgt til varmecentralen. Vicevasrten er i staerk dialog med Kobenhavns energi,
Kommunen bliver ved med at udskyde den lovede ombygningen af varmecentralen, som
kommunen skal forests.

En beboer spurgte til vicevaerten og gardmandens tid, om Lars ikke bruger meget tid pi
at fjerne effekter fra skralderum og almindelig oprydning. Det er blevet adviseret i ny-
hedsbrevet, at kaeldergange skal vsere ryddet for genstande inden juni, hvor alle hensatte
genstande vil blive smidt ud. En beboer gjorde opmaerksom pa storskrald.dk, hvor det er
muligt at komme af med sine effekter.

Lars har bedt om, at beboerne orienteres om, at han som vicevaert ikke er ansat pa fuld
tid. Han arbejder ogsa pa andre ejendomme, det kan derfor ikke forventes, at opgaver
udfores fra dag til dag.

Generalforsamlingen haevet kl. 19.25

ent og refereif Som formand:

Erik Due Connie Hansen
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