REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B KORSIKA &
MILANOGÅRDEN
År 2021, den 27. oktober, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Korsika- &
Milanogården i Krunch’ Selskabslokaler på Øresundsvej 14, 2300 København.
Der var følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent.

3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af
årsrapporten.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, samt forslag til værdiansættelse,
bestyrelses-, revisions- og administrationshonorar til godkendelse og beslutning om
eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag,
A. Nedsættelse af den månedlige andelsydelse på 2 kr. pr. kvm.
B. Forøgelse af budget for sociale aktiviteter i 2021/2022.
C. Vedtægtsændring for målerramme.
D. Yderligere 18 fremsendte forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
- Bestyrelsesmedlem Frederik Dreiøe Seidelin – genopstiller
- Bestyrelsesmedlem Clara Vif Waage – genopstiller
- Bestyrelsesmedlem Maria Dradrach Law - genopstiller
b. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er:
- Tonni Holst
- Rasmus Henriksen
7.

Valg til intern revision.
På valg er:
- Henrik Bugge Skov
- Dominik Simonsen
Valg af suppleanter.
På valg er:
- Ole Andersen

8. Eventuelt.
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2. Bestyrelsens beretning. Vedlagt i årsrapporten.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.
Formand Michael Sæderup bød velkommen til aftenens generalforsamling.
Som dirigent blev valgt: Jacob Linvald fra Newsec.
Som referent blev valgt: Inge-Marie Holm Rud fra Newsec.

Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at der ud over bestyrelsens tre forslag var
fremsendt yderligere 18 forslag til generalforsamlingens behandling. Grundet de mange
fremsendte forslag ville dirigenten derfor styre generalforsamlingen igennem i et højt tempo
og antog, at alle havde forberedt sig på forslagene så man nemt kunne træffe beslutninger.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Vedlagt i årsrapporten.
Formand Michael Sæderup fremlagde bestyrelsens beretning, som var vedlagt årsrapporten
2020/2021.
En andelshaver klagede over, at beretningen lignede den samme som det foregående år,
hvortil bestyrelse svarede, at mange af bestyrelsens opgaver er årligt tilbagevendende.
Formanden berettede kort om en række ubehagelige episoder med enkelte andelshavere i
det forgangne år. En andelshaver udtrykte ærgrelse over, at bestyrelsen havde været udsat
for personlige angreb og udtrykte derefter stor ros til bestyrelsesmedlemmerne for deres
store arbejde og indsats i øvrigt, som blev afsluttet med stor applaus af generalforsamlingen.
Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel
revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapporten.
Revisor Ulla Andersen gennemgik årsregnskabet for året 2020/2021, som viste et overskud
på 194.669,00 kr. og en andelskrone på 116,2293 kr.
En andelshaver bemærkede, at der var lavet et træk på hovedistandsættelsesfonden på kr.
483.000,00 til nøgleprojektet, hvilket var kr. 33.000,00 højere end det godkendte budget på
kr. 450.000,00. Derudover bemærkede samme andelshaver, at der var skiftet låse for
yderligere ca. 70.000 kr., og at projektet derfor var blevet dyrere end godkendt. Bestyrelsen
forklarede, at det højere træk på fonden skyldtes, at hovedprojektet (udskiftning af hovedog kælderdøre) var blevet en smule dyrere, men da afvigelsen udgjorde mindre end 10 % så
man ingen udfordringer i det højere træk. Bestyrelsen forklarede endvidere, at merudgiften
på 70.000 kr. skyldtes et ekstra tilkøb, så låsene på alle øvrige døre i foreningen (til fx
varmecentraler mv.) også blev skiftet, så der kun var ét låsesystem og styr på nøgleomløbet.
Begge forklaringer blev accepteret af generalforsamlingen.
Samme andelshaver gjorde endvidere opmærksom på, at der under vaskeriregnskab (note 2
ikke var indeholdt udgifter til elforbrug. Bestyrelsen forklarede, at arbejdet med at få
oplysningerne og endvidere lave fordelingen koster for mange ressourcer contra den værdi,
det giver at have det stående i regnskabet.
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold til vedtægternes bestemmelser, da der var repræsenteret 73 andelshavere, heraf 16
ved fuldmagt, ud af i alt 275.

Andelshaveren havde endelig spørgsmål til note 21 på side 29, hvor denne mente, at der
manglede henvisninger til et afgiftspantebrev, hvortil revisor svarede, at der ikke mangler en
henvisning, da det ikke er et krav.
Revisor Ulla Andersen gennemgik herefter foreningens centraløkonomiske nøgleoplysninger.

Punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, samt
forslag til værdiansættelse, bestyrelses-, revisions- og
administrationshonorar til godkendelse og beslutning om
eventuel ændring af boligafgiften.
Controller Linda Neumann gennemgik budgettet for året 2021/2022, som indebar en
nedsættelse af boligafgiften med 2,00 kr. pr. kvm. pr. md. med virkning fra 1/7 2021.
Forslag, som fremgik af dagsordenens punkt 5A, blev herunder behandlet med følgende
ordlyd:
Generalforsamlingen skal tage stilling til en nedsættelse af den månedlige andelsydelse
på 2 kr. pr. kvadratmeter. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen stemmer for
nedsættelsen.
Forslag, som fremgik af dagsordenens punkt 5B, blev ligeledes behandlet med følgende
ordlyd:
Generalforsamlingen skal tage stilling til, om budgettet for sociale arrangementer skal
øges ekstraordinært i 2021/2022 for at støtte arrangementer og aktiviteter, der er med til
at skabe socialt sammenhold i foreningen. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen
stemmer for at budgettet for sociale arrangementer øges fra 30.000 kr. til 50.000 kr. i
2021/2022.
En andelshaver stillede spørgsmål til stigningen på 20.000,00 kr. til sociale arrangementer.
Bestyrelsen forklarede, at man havde fejret foreningens 60-årsfødselsdag, hvor ca. 100
andelshavere deltog. Endvidere ønskede man stadig, at holde fast i øvrige arrangementer
såsom fastelavn, juletræstænding mv., hvorfor en forhøjelse var nødvendig.
Linda informerede om, at der var afsat budget på 1.380.000,00 kr. til elinstallationer
(elstigestrengsprojektet) og ikke 1.200.000,00 kr. som afsat på generalforsamlingen i 2020,
eftersom man allerede vidste, at priserne havde ændret sig markant i opadgående retning.
Budgettet for 2021/2022 inkl. forslag 5A og forslag 5B blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5. Forslag
Forslag 5 A. Nedsættelse af den månedlige andelsydelse på 2 kr. pr. kvm.
Forslaget blev behandlet under punkt 4 på dagsordenen.
Forslag 5 B. Forøgelse af budget for sociale aktiviteter i 2021/2022.
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Årsrapporten for året 2020/2021 blev godkendt og andelskronen fastsat til 116,2293 kr.
hvorved valuarvurderingen stadig holdes fastfrosset, som ligger til grund for
andelsværdien.

Forslaget blev behandlet under punkt 4 på dagsordenen.
Forslag 5 C. Vedtægtsændring for målerramme (§ 9.1b).
Bestyrelsen motiverede forslaget og indstillede, at generalforsamlingen stemte for følgende
vedtægtsændring:
Nuværende § 9.1 b)
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke el-ledninger og installationer til og med måler, men
derimod ledninger og installationer fra måler.
Vedligeholdelsespligten omfatter ikke el-ledninger og installationer til målerrammen, men
derimod ledninger og installationer fra og med målerrammen.
Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 af samtlige mulige stemmer i
foreningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige mulige stemmer på
generalforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal.
Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 70 stemmer for, 0 imod og 3 blanke og skal endeligt
vedtages på en kommende generalforsamling.

Herefter behandlede generalforsamlingen 18 fremsendte forslag fra henholdsvis Michael
Hansen, Jan Ejbjerg og Tove Foged. Selve forslagene inkl. motivationer og bilagsmateriale er
ikke vedlagt nærværende referat, men samtlige andelshavere havde fået tilsendt materialet.
Flere andelshavere udtrykte ros til bestyrelsen for at have udarbejdet forklaringer og
indstillinger til alle de indkomne forslag på forhånd, så der ikke skulle bruges så meget tid på
generalforsamlingen. Indstillingerne var rundsendt sammen med de indkomne forslag til
samtlige andelshavere.
Forslag 5 D. Forslag om udvalg.
Forslagsstillerne motiverede forslagene om nedsættelse af 5 forskellige udvalg.
Bestyrelsen havde i deres indstilling om at forkaste forslaget lagt vægt på, at der med årene
havde været nedsat mange udvalg, men at mange af dem desværre gik i sig selv og aldrig
blev til noget.
En andelshaver pointerede, at der i perioden 2009 2018 havde været et gårdudvalg, som
havde fået gennemført et gårdprojekt sammen med bestyrelsen, selvom der var stor
udskiftning i udvalget i perioden.
Dirigenten lavede en tilkendegivelsesafstemning for at finde ud af om der var stemning for, at
der skulle nedsættes udvalg. 2 stemte for, 3 undlod at stemme, og resten stemte imod.
Forslagsstilleren trak derfor forslagene tilbage, hvorved man ikke gik videre med at vælge
andelshavere ind i udvalgene.
Forslag 5 E. Vedligeholdelse af ejendommens bygninger, forslag A til F.
Dirigenten startede med at lave en vejledende afstemning for at få en indikation af, om der
var opbakning til forslagene. 3 indikerede, at de ville stemme for forslagene, 5 blankt, resten
imod.
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Ny § 9.1 b)

Bestyrelsen opfordrede til at forkaste forslaget med henvisning til, at generalforsamlingen
bemyndiger bestyrelsen til at prioritere det løbende vedligehold af bygninger og arealer, så
de laves i den mest hensigtsmæssige rækkefølge. Bestyrelsen opfordrede samtidig til, at
medlemmerne skriver til bestyrelsen, hvad enten det er forslag til forbedringer eller almen
vedligeholdelse, idet bestyrelsen ikke dagligt kommer rundt alle steder på ejendommen. Hvis
henvendelsen handler om alment vedligehold, opfordredes der til at medsende et billede.
Forslagsstillerne trak forslagene tilbage.
Forslag 5 F. Forslag om vedligeholdelse af legeplads.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
Forslagsstillerne ønskede stadig at motivere forslaget, hvilket blev gjort.
Forslagsstillerne bad om en endelige afstemning, som faldt ud således:
1 stemte for forslaget, 2 stemte blankt og resten imod. Forslaget faldt dermed.
Forslag 5 G. Forslag til udskiftning af stofledninger i opgange.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
4 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne motiverede forslaget.
Bestyrelsen informerede om, at man havde konsulteret en elektriker, som havde vurderet, at
stofledningerne ikke er brandfarlige.
Forslagsstillerne bad om en endelige afstemning, som faldt ud således:
7 stemte for forslaget, 3 stemte blankt og resten imod. Forslaget faldt dermed.
Forslag 5 H. Forslag om nye dørtelefoner samt opgangsdøre.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
4 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 0 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne trak forslaget tilbage.
Forslag 5 I. Forslag om undersøgelse af mekanisk udluftning i lejligheder.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
6 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 0 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne motiverede forslaget. Andre andelshavere, der tidligere havde siddet i
bestyrelsen, pointerede at undersøgelsen tidligere var blevet gennemført, og at det havde
vist, at der ikke er behov for at sætte mekanisk udsugning på de eksistererende
ventilationsskakter. Idet forslaget ikke omfattede en økonomisk ramme, lukkede dirigenten
ned for yderligere kommentarer og gik videre i dagsordenen.
Forslag 5 J. Valg af administrationsaftale.
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3 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 2 blankt og resten imod.

Dirigenten overlod dirigentstokken til bestyrelsesmedlem Frederik Dreiøe Seidelin, idet
Newsec erklærede sig inhabil i punktet.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
1 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne trak forslaget tilbage, hvorefter dirigentstokken blev genoverdraget til Jacob
Lindvald.
Forslag 5 K. Forslag om nedsættelse af vedtægtsudvalg til udarbejdelse af regler for
sammenlægning.
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
Forslagsstillerne trak forslaget tilbage.
Forslag 5 L. Forslag til vedtægtsændringer - § 3 (vedrørende sammenlægninger).
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
1 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne motiverede forslaget. Bestyrelsen havde indstillet at forkaste forslaget, idet
sammenlægningssager skal følge myndighedernes regler, hvorfor det ikke gav mening at lave
regler for foreningen. og bad om en endelig afstemning, som faldt ud således:
1 stemte for forslaget, 0 stemte blankt og resten imod. Forslaget faldt dermed.
Forslag 5 M. Forslag til vedtægtsændringer - § 9, stk. 1 litra c, d og e (vedrørende
vedligeholdelsesansvar).
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
1 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne motiverede deres forslag.
Bestyrelsen motiverede dernæst deres ændringsforslag, som var at ændre § 9 stk. 1 litra c fra
nuværende:
”Vedligeholdelsespligten omfatter ikke vandrør for varmt og koldt vand for så vidt angår
lodrette ledninger inkl. afgreninger, men derimod rør efter afgreninger såvel som
blandingsbatterier, cisterne mv.”
til ny:
”Vedligeholdelsespligten omfatter ikke vandrør for varmt og koldt vand for så vidt angår
lodrette eller vandrette fælles forsyningsledninger frem til første kuglehane eller anden
afgrening, men derimod første kuglehane eller anden afgrening og forsyningsrør herefter
samt blandingsbatterier, cisterner mv.”
Bestyrelsen motiverede herefter deres ændringsforslag til forslagsstillernes forslag om
ændring af § 9, stk. 1 litra d og e. Bestyrelsens forslag var at bibeholde vedtægternes
nuværende formulering.
Dirigenten satte bestyrelsens ændringsforslag til litra c, d og e til afstemning først.
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1 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 blankt og resten imod.

Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 af samtlige mulige stemmer i
foreningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige mulige stemmer på
generalforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal.
Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 68 stemmer for, 3 blanke, 2 imod og skal endeligt
vedtages på en kommende generalforsamling.
Der blev derfor ikke stemt om forslagsstillernes forslag, da bestyrelsens ændringsforslag blev
vedtaget.

Forslagsstillerne motiverede forslaget, som var at ændre ‘han’ i vedtægterne til ‘denne’ for at
gøre paragraffens sprogbrug kønsneutral, men trak hurtigt forslaget tilbage, idet det ikke gav
mening at tilrette kun et sted i vedtægterne, da der bør stilles forslag om konsekvensrettelser
alle steder i vedtægterne.
Forslag 5 O. Forslag til vedtægtsændringer - § 22 (vedrørende ledige lejligheder).
Forslagsstillerne motiverede forslaget om at indføje ‘ved almindelig post’ i paragraffen.
Bestyrelsen opfordrede generalforsamlingen til at forkaste forslaget, da det ville være
upraktisk at stille krav om fremsendelse ved almindelig post. Dirigenten satte derefter
forslaget til afstemning, som faldt ud således:
2 stemte for forslaget, 2 stemte blankt og resten imod. Forslaget faldt dermed.
Forslag 5 P. Forslag til vedtægtsændringer - § 23, stk. 2 (vedrørende generalforsamling).
Forslagsstillerne motiverede deres forslag.
Bestyrelsen motiverede dernæst deres ændringsforslag, som var at bibeholde vedtægternes
oprindelige formulering i § 23, stk. 2
”6 Valg til bestyrelsen.
7 Valg til intern revision.”
Dirigenten satte bestyrelsens ændringsforslag til afstemning først.
Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 af samtlige mulige stemmer i
foreningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 af samtlige mulige stemmer på
generalforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal.
Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 70 stemmer for, 3 blanke, 0 imod og skal endeligt
vedtages på en kommende generalforsamling.
Der blev derfor ikke stemt om forslagsstillernes forslag, da bestyrelsens ændringsforslag blev
vedtaget.
Forslag 5 Q. Forslag til vedtægtsændringer - § 24 (vedrørende indkaldelse til
generalforsamling).
Forslagsstillerne motiverede deres forslag om at indføje ‘ved almindelig post’ i vedtægten
samt forlænge varsling for generalforsamlinger. Bestyrelsen bemærkede, at det ikke er
praktisk muligt at forlænge varslingsperioden grundet udarbejdelse af årsrapporten. Efter en
kort debat satte dirigenten forslaget til afstemning.
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Forslag 5 N. Forslag til vedtægtsændringer - § 13, stk. 1 (vedrørende overdragelse).

1 stemte for forslaget, 0 stemte blankt og resten imod. Forslaget faldt dermed.
Forslag 5 R. Forslag til vedtægtsændringer - § 26 (vedrørende dirigent til
generalforsamling).
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
1 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 0 blankt og resten imod.
Forslagsstillerne trak forslaget tilbage.
Forslag 5 S. Forslag til vedtægtsændringer - § 29 (vedrørende bestyrelsens møder).

Forslag 5 T. Forslag til vedtægtsændringer - § 31 (vedrørende administration af
foreningen).
Dirigenten startede med en vejledende afstemning.
2 indikerede, at de ville stemme for forslaget, 1 stemte blankt og resten imod.
Forslagsstillerne ønskede at motivere forslaget, for til sidst at trække forslaget tilbage.
Forslag 5 U. Forslag om at generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsesmedlemmers
valgbarhed.
Forslagsstillerne havde stillet forslag om at generalforsamlingen tog stilling til nogle
administrative fodfejl i bestyrelsens behandling af konkrete sager. Dirigenten lagde ud med at
oplyse, at det var Newsecs vurdering, at der i den konkrete sag ikke var noget, der tydede
på, at sagerne var blevet behandlet juridisk forkert.
Dirigenten bad dernæst den tilstedeværende forslagsstiller forklare, hvad forslaget gik ud på.
Forslagsstiller oplyste, at forslaget handlede om mistillid til bestyrelsen, og at bestyrelsen
skulle trække sig. Der udspandt sig en livlig debat mellem forslagsstiller og resten af
forsamlingen.
Dirigenten satte herefter mistillidsvotummet til afstemning.
1 stemte for forslaget, 1 stemte blankt og resten imod. Forslaget om mistillid til bestyrelsen
faldt dermed.
Efter afstemningen blev der givet en længere applaus til bestyrelsen sammen med en masse
rosende ord.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen
På valg som bestyrelsesmedlemmer var:
Frederik Dreiøe Seidelin
Clara Vif Waage
Maria Dradrach Law
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Forslagsstillerne trak forslaget tilbage uden yderligere drøftelser.

Alle tre genopstillede og blev valgt med applaus.
På valg som suppleanter var:
Tonni Holst
Rasmus Henriksen
Begge genopstillede og blev valgt med applaus for 1 år med Rasmus Henriksen som 1.
suppleant og Tonni Holst som 2. suppleant.

Bestyrelsesformand Michael Sæderup

på valg 2022

Bestyrelsesmedlem Nadia Tømmerup

på valg 2022

Bestyrelsesmedlem Frederik Dreiøe Seidelin på valg 2023
Bestyrelsesmedlem Clara Vif Waage

på valg 2023

Bestyrelsesmedlem Maria Dradrach Law

på valg 2023

1. Suppleant Rasmus Henriksen

på valg 2022

2. Suppleant Tonni Holst

på valg 2022

Punkt 7. Valg til intern revision
Dominik Simonsen og Henrik Bugge Skou var på valg som interne revisorer.
Begge genopstillede og blev valgt med applaus.
Ole Andersen blev genvalgt som suppleant med applaus.

Punkt 8. Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner drøftet:
●

Der var spørgsmål til om der ved udsendelse af breve til foreningens medlemmer blev
taget højde for leveringstiderne for B-post og Q-post, hvilket administrator svarede ja
til. Samtidig blev foreningens medlemmer opfordret til at tilmelde sig
e-kommunikation, så andelshaverne kan modtage post digitalt enten i E-boks eller på
mail fremadrettet.

●

En andelshaver spurgte, om bestyrelsen havde overvejet flere alternativer til firmaer,
der udfører el-tjek for foreningens medlemmer, i stedet for kun det ene firma, der
henvises til på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen svarede, at man allerede havde
spurgt flere firmaer, men at de færreste firmaer har lyst til at udføre små opgaver,
såsom el-tjek. Derudover fremhævede bestyrelsen, at det er vigtigt, at der er en høj
og sammenlignelig kvalitet i el-rapporterne, så foreningens stand sikres bedst muligt.

●

En andelshaver udtrykte, at han godt kunne ønske, at viceværten udførte opgaver lidt
hurtigere, og at kommunikationen med viceværten kunne blive bedre. Bestyrelsen
svarede, at der ville blive fulgt op på bemærkningerne.
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Herefter ser bestyrelsen således ud:

●

En andelshaver spurgte, om der kunne etableres dedikerede parkeringspladser til
motorcykelparkering. Bestyrelsen svarede, at forholdet skal undersøges ved
kommunen, og at dette vil indgå i bestyrelsens arbejde i det kommende år.

●

En andelshaver fremhævede, at brandvejen ved Palermovej 13 19 skal holdes ryddet,
men at der ofte er blokeret. Der blev stillet forslag om at opsætte skilte, så man ikke
er i tvivl om, at det er en brandvej. Bestyrelsen følger op på forslaget.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 21.00 og takkede for god ro og orden.

This document has esignatur Agreement-ID: 30e6c54aqUk246153058

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten. Som
dokumentation for digital signering henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende
referat.
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