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REFERAT 
A/B Rigenshus – ordinær generalforsamling 
 
 
Mødested: Rosenborgcentret, Rosengade 1, 1309 København K. 
Mødedato: 25. april 2017, kl. 19.00 
Fremmødte: Der var repræsenteret 25 af foreningens 31 andelshavere, heraf 7 ved 

fuldmagt.  

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent og referent 

 
2. Bestyrelsens beretning 

 
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab 

 
4. Godkendelse af værdiansættelse af andelskronen 

 
5. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 

 
6. Forslag 

6.1 Bestyrelsen stiller forslag til nyt § 15, stk. 5 i vedtægterne, jf. separat bilag 
6.2 Bestyrelsen stiller forslag til, at der til foreningens husorden tilføjes et punkt om skader, 
 jf. separat bilag  
6.3 Bestyrelsen får bemyndigelse til omlægning af eksisterende lån til et fastforrentet lån med 

afdrag, såfremt dette skønnes gunstigt for foreningen, selvom dette forudsætter en forlængelse 
af løbetiden. 

6.4 Bestyrelsen stiller forslag om fældning af henholdsvis avnbøg og blåregn, jf. separat bilag  
 

7. Valg til bestyrelsen 
7.a Valg af formand 
 Klavs Lyngfeldt er på valg og modtager genvalg 
7.b  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 Gitte Cassias er på valg og modtager genvalg for en 2 årig periode  
 Lisbeth Brorsen er på valg og modtager genvalg for en 2 årig periode 
 Valg af et bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode 
7.c Valg af suppleanter 
 

8. Valg af revisor 
 

9. Valg af administrator 
 

10. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Helle Dideriksen fra DEAS A/S som dirigent og referent. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til 
vedtægternes bestemmelse samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i alle dagsordenens 
punkter.
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2.  Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Der blev fra generalforsamlingen givet udtryk for, at det var en fin beretning og et godt stykke arbejde 
bestyrelsen havde udført.  
 
Da der ikke var spørgsmål til beretningen blev denne taget til efterretning.  
 

3.  Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 
årsregnskabet. 

Helle Dideriksen fra DEAS A/S fremlagde årsrapporten for 2016. Årsrapporten viser et negativt resultat 
på 719.886 kr. og efter afdrag et negativt resultat på 933.227 kr. Afvigelsen til budgettet for 2016 
skyldes primært kurstab på 501.614 kr. i forbindelse med omprioritering af foreningens lån.  
 
De samlede aktiver udgør 78.141.035 kr. og egenkapitalen er positiv med i alt 64.238.179 kr.  
 
Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet. Herefter blev årsregnskabet sat til 
afstemning. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.  
 

4.  Godkendelse af værdiansættelse af andelskronen 

Helle Dideriksen fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens forslag til værdiansættelse af andelskronen. 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at værdien pr. andelskrone sættes til 20,50. Der var i 
værdiansættelsen af bestyrelsens forslag til andelskrone indregnet en hensættelse til fremtidig 
vedligeholdelse, værdiregulering på ejendommen samt kursudsving på prioritetsgælden på i alt 
2.505.722 kr. 
 
En andelshaver foreslog at værdien pr. andelskrone skulle fastholdes på samme niveau som sidste år, 
hvor den blev fastsat til 20,00.  
 
Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag med en værdi pr. andelskrone på 20,50 til afstemning.  
 
Bestyrelsens forslag til værdiansættelse af andelskronen blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 imod. 
 

5.  Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af 
boligafgiften  

Helle Dideriksen fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2017. Der var ikke lagt op til 
boligafgiftsstigning i budgettet for 2017. 
 
Budgettet udviste samlede indtægter på 1.489.900 kr. og et forventet negativt resultat før afdrag på 
105.900 kr. Afdrag på prioritetsgæld var beregnet til 261.900 kr., hvilket medfører at årets resultat efter 
afdrag på prioritetsgæld bliver negativt med i alt 367.800 kr. 
 
Der var ingen af de fremmødte, der havde spørgsmål til budgettet for 2017. 
 
Dirigenten satte bestyrelsens forslag til budget for 2017 til afstemning. Budgettet for 2017 blev 
enstemmigt vedtaget. 
 

6.  Forslag 

6.1 Bestyrelsen stiller forslag til nyt § 15, stk. 5 i vedtægterne, jf. separat bilag. 

Bestyrelsen stillede forslag om at der i vedtægterne skulle tilføjes et nyt § 15, stk. 5 lydende således: 
Stk. 5 Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgifter til el- og vvs eftersynsrapporter samt 
til udbedring af de fejl og mangler, der måtte fremgå af synsrapporterne. 
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Foreningens formand Klavs Lyngfeldt motiverede forslaget, idet han gjorde opmærksom på, at dette blot 
var en præcisering af den praksis, som p.t. var gældende i foreningen. 
 
Efter et par afklarende spørgsmål satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 
23 stemmer for. 2 stemte imod. 
 

6.2 Bestyrelsen stiller forslag til, at der til foreningens husorden tilføjes et punkt om skader, 
jf. separat bilag  

Bestyrelsen foreslår at der tilføjet et punkt om skader i foreningens husorden. Teksten foreslås indsat 
som første punkt under GENERELT, med følgende ordlyd: 
 
Skader: 
Det påhviler andelshaveren/skadevolderen at udbedre og/eller erstatte påførte skader på ejendommen. 
Specielt ved ind- og udflytning, men også skader i forbindelse med bygningsarbejder og transport af 
møbler, cykler mv. gennem fællesarealer, vil bestyrelsen tage stilling til omfanget af 
udbedring/erstatning. 
 
En andelshaver spurgte til, hvad begrundelsen havde været for forslaget. Klavs Lyngfeldt forklarede, at 
der blev konstateret en del skader på ejendommen, specielt i forbindelse med fra-/og indflytninger. 
Såfremt bestyrelsen var bekendt med, hvem der var skadevoldere, ville de gerne have lov til at sende 
regningen på udbedringsarbejder videre til de involverede parter. 
 
En andeshaver gav udtryk for, at dette var et godt initiativ. 
 
En anden andelshaver foreslog, at man kunne blive bedt om at selv at udbedre skaderne. Dette var der 
dog flere i forsamlingen, der ikke syntes var hensigtsmæssigt. 
  
Det blev foreslået, at man kunne lave et syn af opgangen inden ud- og indflytning. 
 
En andelshaver foreslog ændring af teksten til første punktum blev rettet, således at der efter 
ejendommen blev tilføjet ”efter bestyrelsens anvisning”. 
 
Bestyrelsen ville gerne acceptere denne rettelse til forslaget, som herefter havde følgende ordlyd: 
 
Skader: 
Det påhviler andelshaveren/skadevolderen at udbedre og/eller erstatte påførte skader på ejendommen 
efter bestyrelsens anvisning. Specielt ved ind- og udflytning, men også skader i forbindelse med 
bygningsarbejder og transport af møbler, cykler mv. gennem fællesarealer, vil bestyrelsen tage stilling til 
omfanget af udbedring/erstatning. 
 
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til forslaget satte dirigenten forslaget til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for. 2 stemte imod. 
 

6.3 Bestyrelsen får bemyndigelse til omlægning af eksisterende lån til et fastforrentet lån med 
afdrag, såfremt dette skønnes gunstigt for foreningen, selvom dette forudsætter en 
forlængelse af løbetiden. 

Helle Dideriksen fra DEAS A/S blev bedt om at motivere forslaget af Klavs Lyngfeldt, idet bestyrelsen var 
blevet anbefalet at medtage dette forslag på generalforsamlingen af Helle. 
 
Helle Dideriksen fortalte, at tiden ofte er knap, når det viser sig, at det kan være fordelagtigt for 
foreningen at omlægge lån. Kurserne samt renter på lånene varierer løbende, og ofte er det et spørgsmål 
om at ramme det rigtige tidspunkt for at opnå den største gevinst ved en låneomlægning.  
 
Som proceduren er p.t. skal der indkaldes til en eventuel låneomlægning godkendes af 
generalforsamlingen, hvilket ofte betyder, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 
Med bestyrelsens forslag, kan generalforsamlingen give bemyndigelse til omlægning af eksisterende lån 
til et fastforrentet lån med afdrag, såfremt dette skønnes gunstigt for foreningen, selvom dette 
forudsætter en forlængelse af løbetiden.  
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Det blev præciseret, at bemyndigelsen kun gælder frem til næste ordinære generalforsamling, og som 
følge heraf skal tages op, hvert år, såfremt generalforsamlingen ønsker at benytte sig af denne mulighed. 
 
Efter et par afklarende spørgsmål blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 22 
stemmer for. 3 undlod at stemme. 
 

6.4 Bestyrelsen stiller forslag om fældning af henholdsvis avnbøg og blåregn, jf. separat bilag 

Sammen med indkaldelsen var medsendt separat bilag, hvor bestyrelsens forslag fremgik som følger: 
 
Bestyrelsen foreslår 

- At avnbøgen fjernes og erstattes af enten en blåregn eller en klatrehortensia. 
- At den nuværende blåregn fjernes og erstattes af en blå klematis. 

 
Bestyrelsen motiverede forslaget som affødte debat om for og imod bestyrelsens forslag. 
 
Efter at alle havde haft mulighed for at komme med deres kommentarer til forslaget, valgte dirigenten at 
opdele forslaget i 2 afstemninger. 
 
Først blev forslaget om at avnbøgen fjernes og erstattes af enten en blåregn eller en klatrehortensia sat 
til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for. 4 undlod at stemme. 
 
Blandt de fremmødte blev der lavet en vejledende afstemning om, hvorvidt man ønskede blåregn eller 
klatrehortensia. Den vejledende afstemning viste, at der var 11 der stemte for blåregn, 11 der stemte for 
klatrehortensia og 3 der undlod at stemme. Annette og Lisbeth finder ud af, hvad der skal sættes i stedet 
for avnbøgen. 
 
Dernæst blev forslaget om at den nuværende blåregn fjernes og erstattes af en blå klematis sat til 
afstemning. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for. 1 stemte i mod og 7 undlod at stemme. 
 

7.  Valg til bestyrelsen 

7.a Valg af formand 

 
Klavs Lyngfeldt var på valg og modtog genvalg.  
Klavs Lyngfeldt blev genvalgt med applaus uden modkandidater. 
 

7.b  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 
Gitte Cassias og Lisbeth Brorsen var på valg og modtog genvalg for en 2 årig periode. 
Annette Nørgaard Wulff stillede op til bestyrelsen for en 1 årig periode. 
 
Gitte Cassias og Lisbeth Brorsen blev begge valgt for en 2 årig periode. Og Annette Nørgaard Wulff blev 
valgt for en 1 årig periode. De valgte bestyrelsesmedlemmer modtog applaus fra de fremmødte 
andelshavere. 
 

7.c Valg af suppleanter til bestyrelsen 

  
Der skulle vælges 1-2 bestyrelsessuppleanter for en 1 årig periode. 
 
Annali Kristiansen havde, som følge af at hun ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, 
mundtligt meddelt bestyrelsen samt skriftligt til en andelshaver, at hun ønskede at stille op som 
suppleant til bestyrelsen. Endvidere ønskede Camilla Reingaard at stille op som suppleant.  
 
Da ingen yderligere ønskede at opstille til posterne blev Annali Kristiansen og Camilla Reingaard valgt. 
Annali Kristiansen som 1. suppleant og Camilla Reingaard som 2. suppleant. 
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Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud: 
 
 På valg 
Klavs Lyngfeldt, Fredericiagade 90 A, 2., formand  2018 
Gitte Cassias, Olfert Fischers Gade 57, st. 2019 
Lisbeth Brorsen, Fredericiagade 94, 1. - 1. 2019 
Annette Nørgaard Wulff, Fredericiagade 90 B 2018 
Peter Michael Jensen, Fredericiagade 86 A. 2018 
 
Annali Kristiansen, Fredericiagade 88 B, 2. tv., 1. suppleant 2018 
Camilla Reingaard, Olfert Fischers Gade 61, st. tv., 2. suppleant 2018  
 
Bestyrelsen gav en kort præsentation af sig selv til glæde og gavn for nye andelshavere og for 
foreningens tilknyttede administrator Helle Dideriksen. 
 

8.  Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Niels Harder. Revisionsfirmaet Niels Harder blev valgt. 
 

9.  Valg af administrator 

Bestyrelsen foreslog DEAS A/S.  
 
DEAS A/S blev valgt med applaus. Helle Dideriksen takkede for valget. 
 

10. Eventuelt 

Peter Michael Jensen oplyste, at foreningens nuværende Kabel-TV ordning løber til 2018. 
 
Medlemmer af haveudvalget opfordrede dem der havde lyst til at melde sig til haveudvalget. 
Have/gårdudvalget består af følgende fra Rigenshus: Diddi Bang, Kirsten Tank, Lise Lotte Trane, Annette 
Nørgaard Wulff, Camilla Reingaard samt Lisbeth Brorsen. Hertil kommer medlemmer fra Helgesminde. 
 
Det blev oplyst, at der ofte er meget vand i skralderummet. En andelshaver foreslog en løsning, hvor 
haveslangen automatisk rulles op på en spole og tilbød bestyrelsen hjælp med både indkøb og 
opsætning. Bestyrelsen takkede for forslaget og vil overveje den nævnte løsning. 
 
En andelshaver oplyste, at der var problemer med at høre dørklokken. Man kunne ikke høre, når der blev 
ringet på. Bestyrelsen er bekendt med problemet og har fundet ud af, at det er ved gaden, at problemet 
stammer fra. Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning og opsætning af tableauer med nye 
ringetryk ved opgangsdørene.   
 
Der blev stillet forslag om udarbejdelse af velkomstfolder. Folderen skulle ses som en hjælp til nye 
andelshavere, hvor bl.a. introduktion til vaskeriet, foreningens værdisæt mv. kunne indgå. En 
andelshaver foreslog, at man gav nye andelshavere en guidet introduktion til foreningen og ejendommen 
og tilbød sig som rundviser, hvis det skulle blive aktuelt. 
 
På forespørgsel fra en andelshaver, blev det af bestyrelsen oplyst, at der er planer om at få tømt 
storskrald 4 gange årligt. Bestyrelsen blev opfordret til at varsle datoer overfor beboerne pr. mail,   
 
Andelshaverne blev opfodret til at være mere omhyggelig med affaldshåndteringen. Bl.a. skulle der ikke 
henstilles effekter uden for containerne.  Pap der har været i kontakt med madrester skal i container til 
alm. husholdningsaffald og ikke i papcontaineren. Ligeledes skal flamingo i container til alm. 
husholdningsaffald. Container til hårdplast er ikke til plastikposter eller plastik, hvor der har været 
kontakt med madrester. Plastikposer og andet plastik, der har været i kontakt med madrester skal i 
container til alm. husholdningsaffald. Kemikalier må ikke stilles i gården. 
 
Sluttelig blev det oplyst, at der arrangeres fællesmiddag i august. Hver enkelt medbringer selv mad og 
foreningen giver vin, øl og vand. 
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Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god 
og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.15. 
 
Ovenstående referat er et beslutningsreferat, og referatet indeholder således kun ekstrakt af det som 
blev nævnt på generalforsamlingen. 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID.  
Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side. 


