
År 2013, den 29. august, kl. 19.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i 
 
 

A/B Søndermarksvænget 

 

 

i Valby Kulturhus. 
 
Der var følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 

 
2. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte registrering, projektering og indhentning 

af tilbud vedrørende vandinstallationer og tilhørende vedligeholdelsesarbejder, 
herunder at indgå aftale med rådgivere og administrator. Projektet er beskrevet i 
sin helhed af rådgiver Alm & Thomsen som er vedlagt indkaldelsen. 

På grundlag af de indkomne tilbud bemyndiges bestyrelsen til at igangsætte 
byggeriet samt at indgå de nødvendige aftaler - herunder med entreprenører - samt 
hjemtage lån til byggesagen - i alt maksimalt kr. 11.700.000 (oprundet) – jf. 
vedlagte budget, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte stigning i 
boligafgiften og eventuelt hjemtage lånet i forbindelse med en omlægning af de 
eksisterende lån.  

Projektet foreslås finansieret med en stigning i boligafgiften på 7,7% - på vedlagte 
oversigt kan stigningen ses for den enkelte lejlighed. Forudsætningen for 
finansieringen findes i boligafgiftstigningen samt besparelser på kr. 200.000 i den 
daglige drift. 

3. . 
 

Ad 1 – Valg af dirigent og referent. 

Formand Conny Arvidsson bød velkommen og Pamela Jacobsen blev valgt som dirigent og 
referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i 
henhold til vedtægternes bestemmelser, idet 52 andelshavere var mødt, heraf 15 ved fuldmagt. 

Ad 2 – Vedtagelse af byggesag. 

Formand Conny Arvidsson gennemgik kort hvad bestyrelsen havde set og oplevet på 
ejendommen, som gjorde at man syntes at det nu var på tide at få en generel vurdering af 
ejendommens vedligeholdelses stand. 

Herefter blev ordet givet til rådgivende ingeniører Martin Alm og Lars Thomsen, som 
gennemgik i detaljer de arbejder som bestyrelsen i samarbejde med dem havde besluttet at stille 
til forslag på generalforsamlingen. Arbejderne var delt op i nedenstående opgaver: 

 - Udskiftning af brugsvandsinstallationer. 



 - Renovering af afløbssystemet. 

 - Renovering af varmecentral, herunder renovering af ventiler og isolering. 

 - Udskiftning af belægning ved skralderum. 

 - Renovering af udvendige kældertrapper. 

 - Diverse murerarbejder på facaden. 

Løbende blev spørgsmål til projektet besvaret til alles tilfredshed. 

Dirigenten gennemgik herefter budgettet for byggesagen som oprundet udgjorde i alt kr. 
11.700.000. Finansiering af byggesagen skulle ske med en 7,7 % stigning i boligafgiften samt 
en generel besparelse i foreningens drift. Stigningen ville træde i kraft når lånet hjemtages. 

Der blev opfordret til at andelshaverne afventede eventuelle individuelle renoveringsopgaver i 
både køkken og badeværelse, til byggesagen var afsluttet. 

En andelshaver spurgte til om det var muligt at udnytte at der var håndværkere på ejendommen, 
til at få lavet individuelle arbejder i lejligheden og det havde rådgiverne gode erfaringer med, 
hvorfor dette kunne indarbejdes såfremt der er andelshavere der måtte ønske det. 

Forslaget i sin helhed blev herefter taget til afstemning og vedtaget med 42 stemmer for, 2 
blanke stemmer og 8 stemmer imod. 

 

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet. 

 

 

Lyngby, den  

 

 

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

Som dirigent 

I bestyrelsen: 

 

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

 

 


