
Års beretning for 2013 

 

Velkommen til generalforsamlingen…  

 

Vi skal gennemgå foreningens 23 regnskabsår. og traditionen tro takker vi igen i år Claus Riskjær 

for sit forsøg på at erhverve ejendommen i 1990. Det var startskuddet til foreningens stiftelse. 

 

2013  - har været et spændende år – og meget travlt år 

 

Bestyrelse: 

Efter sidste år ordinære Gen.forsamling. konstituerede bestyrelsen sig sådan : 

 

Henriette:  næstformand –fast referent og primær på byggesagen 

Kasper:      kasserer 

Jerry:  Vendte hjem fa Kina og fik ansvar for forsikringer  

Jakob :  Fik som nyvalgt  ansvaret for hjemmesiden  

Conny:  Formand -  byggesagen – og ansvarlig kontakt til vores vicevært Anders 

 

Forsikring/Indbrud: 

Forsikringsskifte til Alm Brand blev endelig i efteråret og vi kan være meget tilfredse med at have 

skiftet forsikringsmægler til Willis som vi med succes har brugt en del. Jerry er skrap til at sætte 

dem i  arbejde med undersøgelser og andet omkring vores muligheder for dækninger  m.m. De får 

lov at arbejde for pengene. Godt gået Jerry . 

  

Vi har haft et roligt år fsva indbrud: Et frem til januar hvor vi så havde t igen og et forsøg derpå  

 

Vores hoveddøre har været fredet siden vi fik sat metalskinner på . 

 

Anders: 
Anders er glad for at være tilbage i sit gamle kontor og oplyser han er glad for sit arbejde. Vi giver 

også stærkt udtryk for at være glade for ham. 

 

Der er 2 punkter som han ønsker forbedret: 

1 - Nogle beboere har en tendens til at stille pap m.m. ved gavlen til  nummer 14. Her må kun stå 

storskrald. 

 

2 - Det er besværligt at vaske og renholde trapper når der står ”ting” derude. Alt fra sko til 

småborde og billedrammer m.m. Ud over det er surt at se på for øvrige beboere, så er det heller ikke 

tilladt i flg. Brandvedtægter og - tilsyn 

 

Parkering  

Stadig et stort problem – og nu har kommunen slettet ca. 40 P pladser på Sdr. Fasanvej som lå 

nærmest os. Kasper er dialog med vores lokalpolitiker og vi arbejder på at vi kan få en acceptabel 

løsning  hvor vores egne beboere som minimum kan få en P plads i nærheden af egen bolig.  

 

Hjemmesiden 

Jakob styrer med hjemmesiden med sikkerhånd – supporteret af Anders.  Alle dokumenter, 

referater, vedtægter, kontrakter, valuarvurderinger m.m. ligge nu på sitet.  Anders har uploadet 

blueprint fra BBR registeret. Siden fungerer rigtig godt og er vel besøgt – også udefra – det kan vi 

bl.a. se på antallet af indkomne mails og forespørgsler.   

 

 

 



Valuarvurdering: 

Så er vi steget i markedsværdi 

Den aktuelle markedsværdi  pr. 30. november  2013 er på 128.335.000.kroner.  

Valuarvurderingen er steget med 1.688.000 kr. i forhold til sidste års vurdering som var  kr. 

126.650.000 .  

Off. Vurd 2012 : Ejendomsværdi kr. 122.000.000  Grundværdi kr. 27.655.800  (faldet ift. 2011 – 

var på 31.mill)  - godt for grundskatten  

Med den ny belåning til byggesagen faldt vores maksimale andelsværdi fra 81 til 72. 

Med den nye vurdering er vores maksimale andelsværdi steget igen nu til 76,29 iflg de sidste 

beregninger  fra administrator. Så der er igen et pænt stykke til de faktisk 67 vi benytter.  

 

Salg af andele: 

Der er solgt : 8 andele i 2013 – og vi har pt. 2 til salg. Det går pænt hurtigt og til prisen. Vi er en 

attraktiv forening. 

 

Varmemålere: 
1. automatiske aflæsning af vore nye målere forløb gnidningsløst for de fleste.  

 

Beboer grupper: 

Havegruppen –holder  pause.. byggesagen kommer til at fylde – også fysisk  

 

Husdyr hold- Katte 

Der er registreret i alt 2 katte - og det skete kort tid efter at forslaget blev vedtaget.  Ingen klager og 

er ingen problemer – hverken med lugte, affald eller lyde. 

 

Vandrør  

Et gennemgående og stigende problem gennem det forløbne  år. Vi har haft reparationer for over  

40.000 kr.  – Hertil kommer beboernes egne reparationer, samt gener og ubehag ved vandskaderne. 

 

Ekstra Ordinær General forsamling  August - Renoveringssagen: 

Henriette er primær person på byggesagen sammen med Conny.  En stor og  tidskrævende opgave. 

 

Alle lejligheder er registreret – og der er foretaget TV inspektion af kloakkerne som er i en blandet 

forfatning. De kommer derfor med i udbudsrunden og umiddelbart skulle der være plads i budgettet 

til at få  mest trængende repareret når vi går i gang med det øvrige 

 

Tidsplanen holder og en mere specificere for hver enkelt blok og lejlighed vil blive udarbejdet når 

der er valgt hovedentreprenør. 

 

Økonomi – Vi optager kreditforenings lånet med  fast rente over  30 år - og ser pt. på om vi skal 

vælge også at medtage det eksisterende i et stort lån og dermed få fast rente på det hele. 

 

Husleje stigning 

Trådte i kraft 1. januar 2014 

 

Der er bruges rigtig mange timer på byggesagen – og det fortsætter i 2014. 

 

Det var året som gik. 

Som formand vil jeg her benytte lejligheden til at takke  bestyrelsen for stor indsats og tak til 

suppleanterne for aktiv deltagelse på møderne. 

 

 



Frederiksberg den 27. januar 2014  

 

Conny Arvidsson 

Formand for bestyrelsen 


