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København, 17. maj 2017 

Ejendomsnummer 8-329 

REFERAT 
 

E/F Tønderhus – ordinær generalforsamling 
 
 
Mødested:  Sportscafeen, Genforeningspladsen 54, 2400 København NV. 
Mødedato:  3. maj 2017, kl. 19:00 
Fremmødte:  Der var repræsenteret 3.212,30 af foreningens i alt stemmeberettigede 

10.104,72 fordelingstal.  

 
  

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 

4. Drøftelse af kommende vedligeholdelsesarbejder. 

5. Forslag jævnfør vedtægternes § 4. 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse. 

7. Valg af formand for bestyrelsen (formanden er først på valg i 2018). 

8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

10. Valg af revisor. 

11. Eventuelt. 

 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslog Henrik Fardrup fra DEAS A/S, som dirigent og referent. Henrik Fardrup blev en-
stemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og afholdt i henhold 
til vedtægternes bestemmelse, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punk-
ter.  
 

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.  Beretningen vedlægges nærværende referat. 
 
Formanden supplerede den skriftlige beretning med at takke vicevært Per Sørensen for hans indsats året 
igennem samt en tak til de frivillige for opsætning af årets sommerfest og julefest. 
 
Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen herunder til tidspunktet for ”Martini's” op-

rydning på fællesarealet. Formanden kunne oplyse, at det vil ske den 18. maj 2017. Herefter blev beret-
ningen taget til efterretning.  
 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 
Henrik Fardrup fra DEAS A/S fremlagde årsregnskabet for 2016. Regnskabet viste et resultat på kr. 
301.111,- kroner, der blev overført til foreningens egenkapital og herefter pr. 31. december 2016 ud-
gjorde kr. 466.884,- kroner. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet herunder til 

udgiften for porto. Henrik Fardrup fra DEAS A/S oplyste, at DEAS som de første inden for branchen har 
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fået mulighed for at udsende via E-boks, hvorfor medlemmer blev opfordret af bestyrelsen til at tilmelde 
sig via DEAS hjemmeside samt ved accept af DEAS i E-Boks. Der var tidligere udsendt materiale herom. 

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  
 

4. Drøftelse af kommende vedligeholdelsesarbejder. 
Formanden oplyste, at bestyrelsen i øjeblikket arbejder på en større vedligeholdelsesplan for ejendom-
men, således vedligehold samt økonomien herved hænger sammen. Der blandt andet er fokus på at få 
stigestrengsprojektet afsluttet, en renovering af varmecentralen samt behovet for større facaderenove-

ring i fremtiden. Ydermere, fortalte han at der arbejdes videre med en aflukning af portene ind til gården 
samt installation af nøglebrikker. Forsamlingen udtrykte en umiddelbar tilslutning hertil.  
 

5. Forslag jævnfør vedtægternes § 4.  
- Bestyrelsen stiller forslag om at nedsætte et altan-udvalg bestående af 1-2 bestyrelsesmedlem-

mer samt frivillige fra ejerforeningen. Udvalget bemyndiges af ejerforeningen til at kunne arbejde 

videre med et altanprojekt huerunder indhente tilbud, undersøge mulighederne herfor hos kom-

munen samt søge nødvendige tilladelser. Endeligt konkret forslag skal sættes til afstemning på 
en kommende ekstraordinær eller ordinær generalforsamling. 

 
Bestyrelsen præsenterede forslaget og gjorde opmærksom på, at der vil være tale om en individuel 
tilslutning mod kontant betaling. Opsætningen i gård og/eller facaden vil afhænge af Kommunen's 
accept. 

Bestyrelsen opfordrede til, at så mange frivillige som muligt stillede op til altan-udvalget.  
Bestyrelsen/altan-udvalget opnåede enstemmig bemyndigelse til at kunne arbejde videre med  
altan-projektet. Udvalget består efter tilmeldinger af følgende: 
 
Vera Marton, ejer af 239, st.tv., (bestyrelsesmedlem) 
Katrine Christensen, ejer af 249E, 1.th., (bestyrelsesmedlem) / suppleant 

Gregers Munck Pedersen, ejer af 249E, 1.th. 
Malene Bengtson, ejer af 249C, 3.tv., 
Lotte Kristensen, ejer af 233B, 1.th., 
Louise Svane Brandt, ejer af 237, 2.th., 
Line Møller, ejer af 235B, 3.th., 

Ulf Steiness, ejer af 245, 1.th., 
 

- Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af vaskerummet hvorfor forskellige løsninger vil blive 
fremlagt inden for en budgetramme på 50.000,- kroner. 
 

Bestyrelsen præsenterede forslaget. Bestyrelsen ønskede forsamlingens bemyndigelse til inden for en 
budgetramme på 50.000,- kroner, at kunne vælge den mest optimale løsning på en opdatering af va-
skerummet.  Efter en drøftelse forsamlingen i blandt blev for slaget sat til afstemning. Forslaget blev 
vedtaget med stort kvalificeret flertal. Blot ét medlem stemte nej.  

 
- Et medlem havde stillet forslag om ændringer til af husordenen således at følgende formulering 

tilføjes under afsnittet for Støj: Ved afholdelse af lejlighedsvise festlige lejligheder, eller andre 
forventelige støjende arrangementer, både indendørs og udendørs bedes naboer varsles. Inden 
døre, da i egen opgang samt naboopgange, uden døre da med opslag på begge porte. 

 

Efter en kort drøftelse herunder en opfordring til at skabe en bedre kultur herom, blev forslaget sat til 
afstemning og opnåede flertal blandt ja-stemmer. Forslaget blev derfor vedtaget. 

 
6. Forelæggelse af budget til godkendelse. 

Henrik Fardrup fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 
Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen. 
Det fremlagte budget for 2017 blev enstemmigt godkendt som nedenstående: 
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BUDGET 

  
2017 

Indtægter: 
  

Aconto E/F-bidrag........................................................... 3.187.300 

Vaskeriindtægter............................................................ 35.000 

Andre indtægter.............................................................. 43.200 

I alt............................................................................... 3.265.500 

Renteindtægter............................................................... 0 

Indtægter i alt............................................................. 3.265.500 

   
Udgifter: 

  
Forbrugsafgifter 

 
El - Trappelys og kælder.................................................. 120.000 

Vand.............................................................................. 350.000 

Renovation..................................................................... 347.000 

Øvrige afgifter................................................................ 1.000 

Forsikringer og abonnementer 
 

Forsikringer.................................................................... 162.300 

Abonnementer................................................................ 41.200 

Vicevært/renholdelse 
 

Vicevært........................................................................ 406.300 

Ejendomsservice, trappevask mm.................................... 193.000 

Materialeudgifter og anskaffelser...................................... 15.000 

Drift af fælleslokale......................................................... 12.000 

Administrationshonorar 
 

Administrationshonorar, DEAS A/S................................... 168.200 

Øvrige administrationsomkostninger 
 

Revisor.......................................................................... 18.000 

Advokat, juridisk bistand................................................. 15.000 

Ingeniør, teknisk bistand................................................. 10.000 

Anden konsulent............................................................. 10.000 

Udarbejdelse af varmeregnskab....................................... 81.000 

Gebyrer mv.................................................................... 10.000 

Porto............................................................................. 10.000 

Møder - generalforsamling............................................... 17.000 

Diverse ......................................................................... 21.000 

Løbende vedligeholdelse 
 

Løbende vedligeholdelse.................................................. 350.000 

Større vedligeholdelses arbejder 
 

Større vedligeholdelses arbejder...................................... 0 

Renovering af kloaker..................................................... 100.000 

Udskiftning af stigestrenge............................................... 400.000 
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Ventilation...................................................................... 0 

Vaskeri.......................................................................... 50.000 

Energimærke.................................................................. 25.000 

Urbanhaven - gårdudvalg................................................ 12.000 

Diverse jf. vedligeholdelsesplan....................................... 250.000 

Renteudgifter 
 

Renteudgifter.................................................................. 4.000 

Samlede udgifter i alt.................................................. 3.199.000 

Årets resultat.............................................................. 66.500 

 

 
7. Valg af formand for bestyrelsen (formanden er først på valg i 2018). 

Jeppe Poulsen, ejer af 235A, st.tv., er på valg i 2018. 
 

8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 
Vera Marton, ejer af 239, st.tv., og Magnus Isaksen, ejer af 249C, 1.th., var på valg. 
Begge blev enstemmigt genvalgt med applaus. 
 

Bestyrelsen er herefter således sammensat: 
 
Jeppe Poulsen,  ejer af 235A, st.tv., (formand) (på valg i 2018) 
Katrine Christensen,   ejer af 249E, 1.th.,   (på valg i 2018) 
Thomas Mortensen ejer af 249C, 1.tv.,   (på valg i 2018)  
Magnus Isaksen ejer af 249C, 1.th., (på valg i 2019) 

Vera Marton    ejer af 239, st.tv., (på valg i 2019) 
 
 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Line Groth-Andersen var på valg og ønskede at genopstille. 
Line blev genvalgt med applaus. 
 

Suppleanterne er herefter følgende: 
 
Nada Louise Cay  ejer af 247, 3.tv., (på valg i 2018) 
Line Groth-Andersen  ejer af 233, st.tv.,  (på valg i 2019)  
 

10. Valg af revisor. 
Der var genvalg af Revisionsfirmaet Niels Harder A/S. 

 
11. Eventuelt. 

Et medlem beklagede sig over de mange cigaretskodder, der blev henkastet på fællesarealerne.  
Bestyrelsen opfordrede medlemmer, der har i sinde at renovere køkkenet og/eller badeværelset, at in-
formere bestyrelsen herom således, at en udskiftning af faldstammen kan klares samtidigt.  
Flere frivillige til gårdudvalget var ønsket.  

En ny bestyrelsesmail er på vej og vil stille og roligt blive implementeret.  

 
Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god 
og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:50. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID, jf. Foreningens vedtægter. 
 
Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side. 


