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Generalforsamlingsreferat 2007. 
 

År 2007, den 30. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 

THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. 

 

Til stede var  
Bestyrelsen: Anne Mogensen, Brian Clausen og Martin Buchtrup. 

For administrator, Dansk Financia A/S, mødte Bettina Nielsen. 

Der er 76 ejerlejligheder (heraf er 4 kælderrum, der kan lejes/sælges). Ved præsentationsrunde 

konstateredes det, at ejere af 17 ejerlejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf en 

med fuldmagt.  

Ejeren af de 9 usolgte lejligheder var ikke repræsenteret. 

 

 

I henhold til foreningens vedtægter behandledes følgende 

 

DAGSORDEN 

 

A. Valg af dirigent. 

Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen, bød velkommen. Formanden foreslog Bettina Nielsen 

fra Dansk Financia valgt som dirigent. Forslaget blev godkendt. 

Referent: Gitte Nissen. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med 

vedtægternes § 10 var rettidigt og lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

B. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

Formanden for bestyrelsen, Anne Mogensen meddelte: 

 Der har ikke været mange tiltag fra bestyrelsen i år. Det skyldes, der ikke har været mange 

henvendelser fra ejerne, hvilket må betyde, at alle er tilfredse. 

 Lamper i opgange. Der er opsat nye lamper i opgangene, der er med en selvtændende 

sensor, hvilket skulle være besparende, da der ofte var meget store problemer og 

reparationer på de gamle. Der har i starten været et problem med de nyopsatte lys i visse 

opgange, hvor sensoren, der skal tænde lyset brændte sammen. Det er ikke alle opgange, der 

var berørt af problemet, og det er rettet nu.  

 Udskiftet møntautomat i vaskekælderen. Vores indtryk er, at folk er tilfredse med denne 

løsning og det har lettet arbejdsgangene for Søren og de problemer der var med købmanden 

er løst….  Prisen er hævet som aftalt på sidste generalforsamling, dette for at undgå, at 

vaskeriet kører med underskud. Der er desværre udsigt til investeringer i den nærmeste 

fremtid, da vaskemaskinen i den gule blok nok skal udskiftes. 

 Altanerne: Altanerne er langt om længe færdiggjort.  Det sidste arbejde var de 8 

udskiftninger af altanbunde og 2 rækværk. 

 Maling af opgangene: Som aftalt ved sidste generalforsamling var projektet i 2006 maling 

af de ni opgange. Der har desværre været lidt opstartsvanskeligheder efter de første tre 

opgange. Bestyrelsen havde valgt et malerfirma, men kvaliteten af arbejdet levede ikke op 

til det forventede, så arbejdet blev afbrudt og der blev indgået et nyt samarbejde med et 

andet firma. Der er i midlertidigt ikke penge på dette års budget, trods ekstraopkrævning i 

efteråret, til at færdiggøre alle opgangene, som det også fremgår af regnskabet. Det vender 

vi tilbage til.  Det har ikke gjort arbejdet dyrere, at der er valgt et andet firma, da tilbudet er 

udregnet per opgang. 
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 Afstemninger der vil påvirke fællesudgifterne i år:  

 Der vil være en afstemning senere om, hvorvidt, fællesudgifterne skal hæves resten af året, 

for at kunne færdiggøre malerarbejdet i år. 

 Der vil også være en afstemning om, der skal opsættes postkasser. Dette er lovpligtigt 2009 

 

 Kontakt til Søren og rekvirering af håndværkere.    

 Sagen er, at der har været en del beboere, der selv har rekvireret håndværkere til forskelligt, 

og har forventet at få regningerne betalt. Sådan fungerer det ikke. Søren eller Dansk 

Financia skal ALTID kontaktes. Det er kun ved sprængte vandrør og lignende situationer, 

der ikke kan vente til næste hverdag, at man i nødstilfælde selv kan kontakte en af husets 

håndværkerkontakter. Vi er klar over, at der har været gamle sedler oppe i visse opgange 

med numre på håndværkere vi ikke længere bruger. Der vil snart komme nye opslag op 

med retningslinier og de korrekte numre. Samtidig vil vi minde om, at hvis man selv 

rekvirerer ”fremmede” håndværkere til arbejde inde i en lejlighed (vvs eller varme), vil 

det være en meget god ide også at kontakte Søren, idet varmesystemet og rørføringen i 

resten af huset ofte belastes af arbejdet. Her tænker jeg på problemer der opstår, hvis der 

ikke luftes ud de rigtige steder i systemet, eller ventiler der ikke åbnes eller lukkes korrekt. 

Hvis Søren får mulighed for at vise håndværkerne til rette, hjælper det os alle sammen, 

både varme- og vandmæssigt, men også økonomisk, så der ikke efterfølgende skal udføres 

ekstraarbejde på fællesanlægget. 

 Med hensyn til kontakt til Søren, så vil vi bede jer om fortrinsvis at ringe til ham i normal 

arbejdstid (kl. ca 07-15). Han har også en mailadresse, som han ofte tjekker, og han prøver 

at svare så hurtigt som muligt. Lad være med at kontakte ham i aftentimerne, hvis ikke det 

er noget meget akut, der skal handles hurtigt på! Han har også krav på et privatliv. 

 

 Vi minder om faciliteter i haverne: 

 Der er borde og bæmke i både den røde og den gule gård, og der er ekstra udstyr (hynder, 

værktøj og grill) i skuret i den røde gård: indgang fra græsplænesiden, din kældernøgle duer 

til låsen. 

 Ved kældernedgang i rød gård er et rum med græsslåmaskine mv. til lån for de beboere der 

har en lille have. 

 

 Affaldscontainer – storskrald: 

 Der sker en del renovering af boliger i disse år, folk køber nye møbler og de flytter ind og 

ud. HUSK at vi har en storskraldscontainer i den røde gård, den gælder for alle beboere, og 

der er altid en af lugerne der er uden lås på –evt. kan man åbne hele gavlen inde fra 

græsplænesiden, hvis det er nødvendigt at få noget langt ind.  

 Lad de almindelige affaldscontainere blive brugt til husholdningsaffald. Af hensyn til rotter 

skulle man gerne kunne lukke lågene på affaldscontainerne, og der er svært, når der ligger 

tæppe- og møbelrester i dem. 

 OBS Du skal selv sørge for bortskaffelsen af hårde hvidevarer og bygningsaffald. Spørg evt. 

Søren, hvordan det lettest sker. 
 

Beretningen blev godkendt. 
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C. Bestyrelsens og DF’s aflæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor, administrator 

og bestyrelse til godkendelse. 

 

Bettina Nielsen gennemgik det udsendte regnskab for år 2006 incl. specifikation af afholdte 

vedligeholdelsesudgifter. 

 

Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Indtægter:) 

 Lejeindtægt er af kælderrum. 

 Der er et lille overskud på vaskeri, men vi ved nu, at der skal bruges penge i 2007, da en af 

maskinerne er ved at blive for dyr i reparationer. 

 Der figurerer en renteindtægt pga de hensættelser der er foretaget mhp videreførsel af 

arbejdet med opgangene. Det er Alm. Brand Bank, der giver os den bedste rente. 

 

Specielt vedr. side 7 (Punktet Resultatopgørelsen vedr. Idgifter:) 

 Vores vandforbrug er gennem årene faldet – også i 2006, hvor det faldt med 5%, men til 

gengæld har der været prisstigning på 15%. 

 Udgifterne for elektricitet  er væsentligt højere end budgetteret. Det skyldes, som forklaret 

sidste år, at der for nogle år siden var en defekt måler, at vi har måttet leve med et skønnet 

forbrug, der sidste år ikke svarede til det faktiske forbrug. Forbrugsændringen efter opgangs-

sensorerne kan ikke tjekkes før næste år.  

 Vi har skiftet forsikringsselskab til Købstædernes Forsikring og opnået en billigere 

forsikring. 

 Udgifterne til Servicefirmaet includerer bl.a. Sørens løn, snerydning, salt og grus. Især de 

sidste poster var der meget af i 2006, hvor vi havde ret lang sneperiode. 

 Udgifterne til trappevask er større end budgetteret, fordi der i sidste års regnskaber var glemt 

at blive påført udgifterne for december 2005. Desuden optræder her rengørimg efter 

håndværkerne der har sået for de første opgange. 

 Punkter vedligeholdelse skal ses i forhold til at der hensættes 225.734,00kr til 

færdiggørelsen af opgangene i 2007.06.05 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

D. Forelæggelse af årsbudget for 2007 til godkendelse: 

Dette punkt indeholder de alm. poster (se nedenfor), men desuden oplæg til afstemning om to 

forskellige ekstra-opkrævninger, som generalforsamlingen bedes tage stilling til.  

Se nedenfor, hvordan det gik. 

 

Specielt vedr. punktet Indtægter: 

 I henhold til beslutning på sidste års generalforsamling blev der pr. 1. oktober 2006 

opkrævet et èngangsbeløb m.h.p. både færdiggørelse af altanerne og maling af 

samtlige opgange i årsskiftet 2006-07. Den forskel vi kan se i Budgetforslaget 2007 

og det faktiske regnskab 2006 skyldes denne ekstraopkrævning på i alt 167.000 kr. 

 Der er budgetteret med renteindtægt, fordi vi har penge stående (hensættelser da 

arbejdet ikke er færdigt). 

 

 

Specielt vedr. punktet Udgifter: 

 Vand: Ganske vist er vores forbrug faldende, men pga stigende priser har vi været nødt til at 

sætte den forventede udgift op. 
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 El-udgifterne har vi også budgetteret højere pga chokket i 2006. 

 Vedligeholdelse (se Budgetforslagets side 2). Her er der tale om færdiggørelsen af 

altanbundene samt de resterende opgange, der skal males. Det har vist sig med de første tre 

opgange, at arbejdet ikke blev gjort godt nok, og der er skiftet til andet firma. Men det har 

også vist sig, at den budgetterede pris på hver enkelt opgang ikke var stor nok. Arbejdet er 

simpelthen dyrere end forventet. 

 

To forskellige oplæg til ekstra-opkrævninger. 

1. Hvis vi godkender det foreliggende budget, der indeholder færdiggørelse af 

opgangene i 2007 og ikke andet, vil det kræve en ekstra-opkrævning på 11,6% pr. 

fordelingstal, dvs. i alt ca. 70.000 kr. Beløbet opkræves ved en stigning af 

fællesudgifterne fra 1-6-07 og indtil årets udgang. 

2. Hvis vi – udover dette også iår ønsker at få opsat postkasser lige inden for 

opgangsdørene (noget, der skal ske ved lov senest i 2009, så det skal snart gøres), vil 

fællesudgifterne i stedet for at stige med 11,6% i stedet stige med 23,4% for resten af 

året, startende med 1-6-07. 

 

Der blev foretaget afstemning, og det blev besluttet at forslag 1 blev fulgt.  

Af forslaget fremgår det, at fællesudgifterne nedsættes til ”normalt niveau” ved årsskiftet. 

Med hensyn til spørgsmålet om postkasserne, er vi pga lovændringen nødt til at tage punktet op 

igen ved næste generalforsamling. 

 

Kommentar til vedligeholdelsesudgifterne fra  Åløkkevej 29, st,th: 

Det undrer mig, at man ikke har budgetteret med renovation af fortovet på Åløkkevej? For et par år 

siden blev fliserne på Vanløse Alle udskiftet, men selvom der allerede da var flere knækkede på 

Åløkkevej skete det ikke her. Siden har strenge vintre og tunge køretøjer gjort det meget farligt at gå 

på især fortovet ud for nr 29 og 27. Man kan ikke se det, men der er storevandfyldte huller under 

fliserne, og de vipper uberegneligt. Mange får oversprøjtet bukser og sko, og det er spørgsmål om 

tid, før der sker et alvorligt uheld, der vil give et sagsanlæg. 

Jeg skrev ikke noget om det ved deadline i februar, fordi jeg regnede med at det var så åbenlyst et 

problem, at man havde taget højde for det. 

Svar fra Bettina N, DF: Når det ikke er med som et forslag, kan det ikke indføjes i budgettet. Mon 

det ikke kan vente til næste år?  

 

 

Arbejdsplan for 2007:  

 Maling af opgangene færdiggøres. Med maling forstås udbedring af huller i vægge og lofter, 

maling af lofter, loftsløb, vægge, entredøre, indvendig side af hoveddør, kælderdøre og 

loftsdøre samt alt træværk på trapperne.  Kommentar fra nr. 15, 3.sal: Der er stadig 

problemer med ”staldvinduet” i taget over opgangen. I stærkt regnvejr slår regnen ind. 

Dette blev også pointeret sidste år. Inden malerne kommer til vores opgang, bør dette 

ordnes. Bettina Nielsen noterer dette, og tagvinduerne i trappeopgangene vil blive tjekket / 

forsynet med tætningslister. 

Budgetforslaget blev godkendt. 
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E. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Dirigenten oplyste, at Karin Knudsen og Martin Buchtrup afgår af personlige årsager.  

I stedet blev indvalgt med akklamation:   Camilla Larsen og Ewa Jensen. 

Bestyrelsen har herefter følgende medlemmer: 

Formand: Anne Mogensen, Vanløse Alle 9, 1.th, 2720 Vanløse   (valgt 2006) 

Brian Clausen, Vanløse Alle 7, 1.th, 2720 Vanløse  (valgt 2006)  

Alice Andreasen, Vanløse Alle 27,2.th , 2720 Vanløse  (valgt 2006)     

Camilla Larsen, Vanløse Alle 15, 2. mf ,  2720 Vanløse    (valgt 2007)            

Ewa Jensen,  Åløkkevej 34, 2.th ,  2720 Vanløse  (valgt 2007) 

Hvervet som bestyrelsesmedlem gælder for to år ad gangen. 

 

 

F. Valg af suppleanter: 

 

Dirigenten oplyste, at Charlotte Ipsen er på valg, men at hun ikke modtager genvalg. 

Desuden, at da Ewa Jensen indtræder i bestyrelsen og hermed ophører som suppleant uden at være 

på valg, skal der vælges to suppleanter, den ene for et år.  

Der blev med akklamation valgt to suppleanter: 

Ydalina Moreno, Vanløse Alle 11, 3.sal tv, 2720 Vanløse       (valgt 2007 for to år) 

Gitte Nissen, Åløkkevej 29, st th,  2720 Vanløse    (valgt 2007 for et år) 

Hvervet som suppleant gælder normalt for to år ad gangen. 

 

 

G. Valg af statsautoriseret revisor: 

Grant Thornton Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt. 

 

 

H. Indkomne  skriftlige forslag :  Der var indkommet forslag fra Brian Clausen i nr 7, om forbud 

mod at holde kat. Der har været adskillige eksempler de seneste år på at katte har skidt i kælderen, i 

opgangene, og der er kattelorte i græsset i den røde gård, som lugter og generer fordi man skal 

fjerne dem inden man kan lægge sig i solen. 

 

Debat: Der er enighed om at der er sket en stigning af gener. Men også at generne i kældre og 

opgange var værst, da der var nogle døre, som ikke lukkede hurtigt nok, eller blev holdt åbne.  

Desuden ved man jo ikke, om lortene kommer fra nogle af ejendommens katte eller andre, som vi  

ikke kan ”bestemme” over. 

Der er også enighed om at der ingen gener er fra indekattene på 1. og 2.sal, der ikke kommer ud – 

eller kun kommer ud iført line. 

Derimod er det set ved nogle stuelejligheder, at man har opsat kattelem i havedøren, eller at man 

lader katten springe ud af vinduet ned på træ-altanen udenfor. Der er altså en risiko for at det bl.a. 

er disse katte, der skider rundt omkring – foruden evt. vilde eller naboers katte (eller ræve??) 

 

I vedtægterne står der, at man kan tillade kat, såfremt den ikke er til gene for andre. 

 

Følgende handlingsplan vedtages: 

Der opsættes opslag i opgangene, at nu strammes der op over for katte-ejere, der lader katte gå frit. 

Alle opfordres til at mærke sig, om bestemte katte besørger i haverne eller på fællesarealerne, samt 

hvordan pgld. kat(te) ser ud, så man kan få kontaktet ejerne. 

Bestyrelsen vil kontakte katte-ejere i stue-etagen personligt. 
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I. Eventuelt. 

 Der er tilløb til fælles HAVEDAG i hhv. den røde og den gule gård. Alle er velkomne, både 

med hjælp, gode råd, hyggelige snakkepauser, og til at følge op på havedag(ene) med fælles 

grill.  Hold øje med opslag i opgangene. 

 Der står ting og flyder i kældergangen nr. 15-17, og også i nogle af loftsgangene. Af hensyn 

til brandfare BEDES MAN FJERNE, hvad man bare har henstillet.                                       

Desuden opfordrer forsamlingen til, at Søren får fjernet både de henstille ting og de afdøde 

cykler, som igen har hobet sig op. 

 I relation til punktet om skraldecontaineren og containerne til huisholdningsaffald laves der 

skilte til opsætning de relevante steder. 

 Der laves opslag med nyttige oplysninger, når Søren er taget på råd, f.eks. med diverse 

telefonnumre, men også: hvordan låner man en sækkevogn, når man har brug for at rydde 

op, feks, i forbindelse med flytning. 

 INGEN PARKERING I BRANDVEJEN ind til den røde gård !!!!  Desværre har vi flere 

gange set unge, der parkerer en bil ved indkørslen til den røde gård. BRANDBILERNE 

SKAL KUNNE KOMME TIL!!!! 

 Nu vi snakker om brand – så må det være en selvfølge, at der IKKE RYGES på lofterne!! 

Og man bedes lade være med at smide skodder i opgange eller på lofter. 

 Og så efterlyses gode forslag til hvad der skal ske med det tidligere rullerum i kælderen i nr. 

29. Lige nu har vi opmagasineret nogle af de hegn, der endnu mangler at blive sat op i 

fælleshaverne, men rummet kan jo godt bruges til andet.... 
 

 

Der var herefter ikke flere, der ønskede ordet, og generalforsamlingen hævedes kl. 20.30 

 

Som dirigent:  

 

 

Bettina Nielsen 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde og konstituerede sig  

med Anne Mogensen som formand.                

 

Referent: Gitte Nissen. 


