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Ar 2020, onsdag den 29. januar kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling iA/B Mønten, på

Biblioteket, Salen, Rentemestervej 76, 2400 KØbenhavn NV

For genera lforsam lingen forelå følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 4 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og

værdiansættelsen. Endvidere skal nøgleoplysningsskema 4 gennemgås. Bestyrelsen foreslår
andelskronen fastsat til kr. 42,00.

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring

af boligafgiften.

6. Forslag:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens g 3, stk. i.

Nuværende ordlyd:

Som medlem kan optages enhver, der er f/dt f8 år, der har eller i forbindelse

med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler iforeningens ejendom
Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter.

Ny ordlyd:

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt L8 år og er myndig, der har eller i forbindelse
med optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler iforeningens ejendom.
Medlemskabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter

Motivation:

At sikre, at umyndiggjorte ikke kan købe en andel i foreningen

b) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens 5 15

Nuværende ordlyd:

5 15. Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende

en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel
prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige
generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse

af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens
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ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens
prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Hvis der
sker et fald i den offentlige ejendomsvurdering, og dette medfører et fald i forhold til den valgte
andelskrone, er bestyrelsen bemyndiget til at nedsætte andelskronen til det maksimalt opnåelige
efter samme metode, som er anvendt hidtil, indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Ny ordlyd:

I 15. Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en

rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som

senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling.

Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i

andelsboligforeningsloven og i Øvrigt under hensyn tilværdien af foreningens ejendom og andre
aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende,
selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Hvrs der sker et fald I den effentlige
ejendemsvurderingi eg dette medfØrer et fald i ferheld til den valgte andelskrene, er bestyrelsen

me metede, sem er

in+

En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, hvis der i aftalen er
indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af
andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en

standardformular. Udgifter til bestyrelsens/administrators håndtering af reguleringsklausulen

betales af sælger.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker

foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller
væsentlige kursreguleringer, skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den maksimalt
lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyntagen til generalforsamlingsbestemte

henlæggelser.

Motivation:

Ændres fordi foreningen ikke længere benytter den offentlige vurdering til brug for fastsættelse af
andelskronen. Denne formulering er mere "rummelig" og kan benyttes uanset, hvilken
værdiopgørelse der benyttes til brug for fastsættelse af andelskronen. Derudover er det
bestyrelsens ønske at andelshavere, der sælger deres andel, skal have mulighed for at indføje en

reguleringsklausul i overdragelsesaftalen, hvis der på tidspunktet hvor de udbyder andelen til
ventelisten foreligger et udkast til årsrapport til vedtagelse på førstkommende ordinære
generalforsamling. Det er sælger selv, der skal bede om, at der indføjes en reguleringsklausul i

overdragelsesdokumenterne, ligesom det er sælger der skal sørge for, at der formuleres en
juridisk bindende klausul, som ikke efterfølgende kan give anledning til en overprissag. Alle
omkostninger i forbindelse med tilføjelse, udarbejdelse af og den administrative håndtering af en

reguleringsklausul betales af sælger.
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c) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens g 18, stk. 5

Nuværende ordlyd:

stk. 5. Køber skal snarest muligt efter overtagelse af lejligheden gennemgå denne for
eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer og inventar,
der er overtaget i forbindelse med lejligheden. Køber har fra administrator fået udleveret en

kopi af den af vurderingsmanden udarbejdede foreløbige mangelseddel, som køber skal

udfylde på side 3 og 4 og indsende til administrator, således at den er administrator i hænde

senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Ca. 14 dage efter overtagelsen bliver
lejligheden synet af vurderingsmanden med henblik på at konstatere, om sælger har udbedret
de på den foreløbige mangelseddel side 1 og 2 nævnte mangler, ligesom vurderingsmanden
ud fra sit kendskab til ejendommen vurderer de af køber anførte mangler på side 3

og 4. Vurderingsmanden udarbejder herefter en afsluttende mangelseddel, der fremsendes til
køber og administrator.

Ny ordlyd:

stk. 5. Køber skal snarest muligt efter overtagelse af lejligheden gennemgå denne for
eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer og inventar,
der er overtaget i forbindelse med lejligheden. KØber har fra administrator fået udleveret en

kopi af den af vurderingsmanden udarbejdede forel6bige mangelseddel, som køber skal

udfylde på side 3 og 4 og indsende til administrator, således at den er administrator i hænde

senest 8 dage efter overtagelsesdagen. Ca. 8 dage efter overtagelsen bliver lejligheden

synet af vurderingsmanden med henblik på at konstatere, om sælger har udbedret de på den

foreløbige mangelseddel side 1, og 2 nævnte mangler, ligesom vurderingsmanden ud fra sit
kendskab til ejendommen vurderer de af køber anførte mangler på side 3 og 4.

Vurderingsmanden udarbejder herefter en afsluttende mangelseddel, der fremsendes til
køber og administrator.

Motivation:

Ændres for at købere af andele i foreningen hurtigere kan komme i gang med at istandsætte
deres nye bolig.

d) Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af foreningens stigestrenge.

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens bemyndigelse til at gå videre med dette arbejder
inden for en budgetramme på op til 15. mio kr.

Budgettet er baseret på overslagspriser fra Teknisk Assistance VVS, men vi vil hvis forslaget
godkendes indhente tilbud fra minimum 3 autoriserede VVS-|nstallatører, for at finde den

bedste pris for foreningen.

Regnskabsteknisk forventes det, at entreprisesummen helt eller delvis modregnes i

hensættelse til fremtidig vedligeholdelse, for at projektet påvirker andelskroneberegningen.
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Den samlede entreprisesum finansieres ved træk på indestående i banken, alternativt ved

optagelse af lån til hel eller delvis dækning af entreprisesummen.

Som følge heraf bemyndiges bestyrelsen til at optage 30-årigt kontantlån med en hovedstol
på maksimalt 16 mio kr. til en rente på L% eller bedst muligt.

Motivation:

Vi ser et stigende antal skader på de nuværende rør, som skyldes deres alder. Dette er meget
omkostningstungt, og selvom det er dækket af forsikringen i nogle tilfælde, så har det
konsekvenser for vores forsikringspræmie. Vi Ønsker derfor, som også nævnt i vores

beretning, at udskifte rørene i hele foreningen.

e) Bestyrelsen stiller forslag om udskiftning af foreningens dørtelefonanlæg

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens bemyndigelse til at gå videre med dette arbejder
inden for en budgetramme på op til 3,5. mio kr.

Budgettet er baseret på 2 allerede modtagne tilbud, og vi forventer inden
generalforsamlingen at have et 3. tilbud på plads også.

Regnskabsteknisk forventes det, at entreprisesummen helt eller delvis modregnes i

hensættelse til fremtidig vedligeholdelse, for at projektet påvirker andelskroneberegningen.

Den samlede entreprisesum finansieres ved træk på indestående i banken, alternativt ved

optagelse af lån til hel eller delvis dækning af entreprisesummen.

Som følge heraf bemyndiges bestyrelsen til at optage 3O-årigt kontantlån med en hovedstol
på maksimalt 3,5 mio med en rente på L% eller bedst muligt.

Motivation: Vi oplever at de nuværende mange steder er i stykker, eller giver problemer med

at man ikke kan høre hvem der ringer på o.l. I stedet for at udskifte dem løbende, så Ønsker vi

at gøre det samlet, med et helt nyt system. Vi vil samtidig gå over til at kunne bruge

adgangsbrikker ved adgang til opgangene, så vi har bedre kontrol med hvor mange der har
adgang, da de kan spærres hvis de bliver væk eller ikke bliver leveret tilbage.

7. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage omlægning af foreningens lån, hvis en omlægning
giver en Økonomisk fordel for foreningen. Der kan kun ske omlægning til lån af samme type
som de eksisterende lån. Løbetiden må maksimalt forlænges med 3 år. Ved Ønske om
yderligere forlængelse skal lånetilbud forelægges en ekstraordinær generalforsamling.

Bemyndigelse er gældende til næste ordinære generalforsamling.
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8. Valg til bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer der er på valg a 2O2O

Per Blicher - Per modtager genvalg

MikkelJtirs - Mikkel modtager genvalg

Pernille Thornberg - Pernille genopstiller ikke

Derudover kan der vælges to suppleanter for 1 år.

De nuværende suppleanter

Jesper Gry - Jesper opstiller som bestyrelsesmedlem

Thomas Dollas - Thomas modtager genvalg

9. Valg af administrator og revisor.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af CEJ Ejendomsadministration A/S og Revisionsfirmaet

Redmark.

10. Eventuelt.

---o0o--

Formanden bød velkommen til de fremmødte, herundertil statsautoriseret revisor Jø"n Much fra
Revisionsfirmaet Redmark, advokat Caspar Schultz og administrator Jette Mølholm fra CEJ

Ejendomsad ministration A/S.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Caspar Schultz blev valgt som dirigent og Jette Mølholm som referent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet der
var repræsenteret LL2 af foreningens 4L2 andelshavere, heraf 22ved fuldmagt.

Dirigenten oplyste, at der var indkommet 5 forslag fra andelshaverne

Forslag 6a, 6b,6c og 5f skulle vedtages med kvalificeret flertal. De øvrige forslag kunne vedtages

med simpelt flertal.

Ad 2 Valg af stemmetællere

Følgende andelshavere blev valgt som stemmetællere: Peter Hansen, Jeanne Hansen, Driss Sadouk
og Ren6e Berthelsen.
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Ad 3 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var forud for generalforsamlingen udsendt til alle, og den blev derfor ikke

gennemgået.

En enkelt andelshaver spurgte til status på varmeproblematikken i 3. sals lejlighederne.
Formanden oplyste, at der var kommet andre opgaver op, som bestyrelse havde måtte prioritere,
men at der selvfølgelig skulle hånd om denne sag igen.

Da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.

Ad 4 Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet
og værdiansættelsen, samt gennemgang af nøgleoplysningsskema 4.

Statsautoriseret revisor Jørn Munch gennemgik årsrapporten for 2OL8/2OL9 i hovedtal og oplyste,

at egenkapitalen før reserver pr. 30. september 2019 udgjorde 288.398.250 kr.

Der var et par afklarende spørgsmåltil regnskabet, som blev behørigt besvaret

Jørn Much gennemgik andelskroneberegningen. Med en opgørelse af andelskronen efter 5 5.2 b
(valuarvurdering) i lov om andelsboligforeninger indstillede bestyrelsen, at andelskronen blev

fastsat til42kr.

Jørn Munch gennemgik nøgleoplysningsskema 4

Herefter blev årsrapporten enstemmigt godkendt med den af bestyrelsen foreslåede andelskrone.

Andelskronen gældende frem til næste ordinære generalforsamling er herefter fastsat til 42,00 kr

Ad 5 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel
ændring af boligafgift en.

JØrn Munch gennemgik kort budgettet for 2OL9/2020, der lagde op til uændret boligafgift.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5 a) Ændring af vedtægtens 5 3, stk. 1.

Loke Dupont gennemgik kort forslaget og redegjorde for bestyrelsens grund til at fremsætte

forslaget.

Vedtægtsændringen blev foreløbigt vedtaget med samtlige stemmer for og kan herefter vedtages

endeligt på en kommende generalforsamling.
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Ad 6 blÆndring af vedtægtens S 15

Loke Dupont gennemgik kort forslaget, og redegjorde for bestyrelsens grund til at fremsætte
forslaget.

Efter et par afklarende spørgsmål blev forslaget foreløbigt vedtaget med overvældende flertal
idet 4 andelshavere stemte imod forslaget.

Vedtægtsændringen kan herefter vedtages endeligt på en kommende generalforsamling.

Ad 5 cf Ændring af vedtægtens S 18, stk. 5.

Loke Dupont gennemgik kort forslaget, og redegjorde for bestyrelsens grund til at fremsætte
forslaget.

Efter et par afklarende spørgsmål blev forslaget foreløbigt vedtaget med overvældende flertal,
idet 2 andelshavere stemte imod forslaget.

Vedtægtsændringen kan herefter vedtages endeligt på en kommende generalforsamling.

Ad 6 dl Forslag om udskiftning af foreningens stigestrenge.
Loke Dupont redegjorde for forslaget og baggrunden for, at var nØdvendigt at fremsætte dette
forslag.

Adspurgt oplyste Loke Dupont, at det er tanken, at der i første omgang skal udarbejdes et
specificeret projekt, som efterfølgende sendes til minimum tre entreprenører, der kan byde ind på

arbejdet, hvorefter bestyrelsen til tage stilling til, hvilket tilbud de anser for at være det bedste for
foreningen.

Det var ønske om at valgte entreprenør kunne give uforpligtende overslag på udskiftning af de rør
i lejlighederne, som andelshaverne selv har ansvaret for. Bestyrelsen ville forhøre sig om
muligheden, og præciseret at eventuel aftale herom med den valgte entreprenør er foreningen
uvedkommende.

Efter yderligere et par afklarende spørgsmål blev forslaget sat til afstemning og enstemmigt
vedtaget.

Ad 5 e) Forslag om udskiftning af foreningens dørtelefonanlæg.
Loke Dupont redegjorde for forslaget og baggrunden for, at var nØdvendigt at fremsætte dette
forslag.

Adspurgt om eventuelle nøglebrikker også kunne gælde portene ind til gårdene, tilkendegav
bestyrelsen, at de vil undersøge om det er en mulighed.
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En andelshaver spurgte, om der er kamera til anlægget. Bestyrelsen oplyste, at dette ikke var
tilfældet, idet det var deres opfattelse, at kvaliteten kameraet var for dårlig, og dermed ikke den
forholdsvis høje merpris værd.

En andelshaver spurgte om det var et anlæg, hvor dørtelefonen vil kunne ringe til andelshavers
telefon, når gæster ringer på. Bestyrelsen oplyst, at det umiddelbart ikke er tanken, men at man
gerne ville undersØge muligheden og tænke det ind i projektet, hvis det ikke medføre en stor
fordyrelse af projektet.

Efter et par afklarende sp6rgsmål blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med overvældende
flertal, idet en andelshaver stemte imod forslaget.

Ad 6 fl Forslag om etablering af nedgang til gård fra stuelejligheder.
Forslagsstilleren gennemgik forslaget, som efterfØlgende blev kommenteret af bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at forslaget skulle vedtages med kvalificeret flertal

Efter en kortere debat blev forslaget forkastet med 58 stemmer for og 37 stemmer imod. 1.7

stemte hverken for eller imod.

Ad 6 C) Forslag om indkøb af 3 Hjertestartere i foreningen.
Forslagsstilleren motiverede sit forslag.

En andelshaver spurgte, om man eventuelt kunne gå i dialog med "Behov" om indkøb af den ene
hjertestarter.

Efter et par bemærkninger blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad 5 h) Forslag om etablering af cykelparkering på ejendommens fællesarealer (ved

brandvejene).

Forslagsstilleren motiverede sit forslag.

Bestyrelsen kom med et ændringsforslag, idet bestyrelsen anbefalede at behovet for så mange

cykelparkeringer bliver belyst, inden der etableres så mange cykelparkeringer. Bestyrelsen

foreslog, at der indledningsvis etableres 1 område i de åbne gårde.

Dirigenten oplyste, at ændringsforslaget ville blive sat til afstemning først.

En andelshaver foreslog, at det oprindelige forslag blev sat til afstemning først, hvilket dirigenten
ikke havde indvendinger til.
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Det oprindelige forslag blev vedtaget med overvældende flertal, idet 30 stemte imod. Det blev
således vedtaget, at der etableres cykelparkering i et passende interval ved hver blok.

Ad 6 il Ændringen af foreningens husorden - afsnittet Cykler, knallerter og barnevogne mv.
Forslagsstilleren motiverede sit forslag.

Bestyrelsen oplyste, at de bakkede op om forslaget

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal, idet 4 andelshavere stemte imod.

Ændring af foreningens husorden kan ske

Ad 6 jl Forslag om at alle andelshavere skal have adgang til et tØrrerum.
Forslagsstilleren motiverede sit forslag.

Bestyrelsen oplyste, at de var imod forslaget af flere grunde - bl.a. fordi det ville blive
administrativt meget tungt at håndtere, og fordi man ikke ønskede at andre at opgangens

andelshavere havde adgang til de enkelte opgange/kælderrum af hensyn til andelshavernes

sikkerheden. Herudover er de eksisterende tørrerum fyldt.

Efter en længere debat blev forslaget sat til afstemning og med 50 stemmer for og 37 stemmer
imod. 25 stemte hverken for eller imod.

Bestyrelsen vil herefter gennemgå foreningens kældre, og identificere hvilke tørrerum de enkelte
andelshavere kan få adgang til.

Ad 7 Bestyrelsen og administrationen bemyndiges til at foretage omlægning af eksisterende lån

med maksimal ændring af løbetiden på 3 år.

Dirigenten redegjorde kort for punktet, hvorefter forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8 Valg til bestyrelse.

Per Blicher, Mikkel Jtirs og Jesper Gry opstillede til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode

Thomas Dollas og David Williams opstillede som suppleanter og blev valgt for en 1-årig periode.

Bestyrelsen ha r hereft er følgende sam mensætn i ng:

Loke Dupont, formand

Sven Uhrenholdt Frenzel

Esref Asani

Kenneth Faigh

Per Blicher

MikkelJrirs

på valg i 2O2I

på valg i 2O2I

på valg i 2021.

på valg i 2O2L

på valg i 2022

på valg i 2022
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J
Jesper Gry

Suppleant:

David Williams

Thomas Dollas

på valg i 2022

på valg i 2O2L

på valg i 2O2L

Ad 9 Valg af administrator og revisor.

Bestyrelsen indstillede til genvalg af CEJ Ejendomsadministration A/S, der herefter blev genvalgt
som foreningens administrator med overvældende flertal, idet 4 andelshavere stemte imod.

Bestyrelsen indstillede til genvalg af revisionsfirmaet Redmark, der herefter genvalgt som
foreningens revisor med overvældende flertal, idet 4 andelshavere stemte imod.

Ad 10 Eventuelt.

Gårdgruppen oplyste, at der ville blive afholdt fastelavns-arrangement den 23. februar 2O2Okl. L4

- 15 i gården. Alle er velkomne - udklædt eller ej.

En andelshaver spurgte, hvorfor det ikke var muligt at etablere altan i gavlene. Bestyrelsen
oplyste, at det ikke havde været en del af projektet.

En andelshaver spurgte, om flere brugere i tØrrekældrene ville give anledning til mere fugt.
Bestyrelsen mente ikke, at det ville være en udfordring.

En andelshaver efterspurgte adgang til foreningens vedligeholdelsesplan eventuel via foreningens
hjemmeside. Bestyrelsen oplyste, at de ville forsøge at prioritere opdatering af foreningens
hjemmeside og gøre vedligeholdelsesplanen tilgængelig der.

En andelshaver spurgte om det kunne være muligt at etablere en bedre løsning med henblik på at
få barnevogne ned i kælderen, da dette var meget besværligt i dag. Bestyrelsen oplyste, at det ville
undersøge mulighederne.

En andelshaver opfordrede til, at man viser hensyn når man parkerer, så der bliver plads til alle

Da der ikke forelå yderligere til dette punkt blev generalforsamlingen hævet kl. 19.15 og
dirigenten takkede for god ro og orden.

Dette referat underskrives digitalt.

----o0o----
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På vegne af: CEJ Ejendomsadministration A/S

Serienummer: CVR:29803250-RID:54982998

IP: 86.58.xxx.xxx

2020-01-31 13:52:45Z

Esref Asani
Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-519579513253

IP: 192.38.xxx.xxx

2020-01-31 13:54:23Z

Per Blicher
Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-671227454894

IP: 2.131.xxx.xxx

2020-01-31 14:05:58Z

Jesper Gry
Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-966162018519

IP: 93.160.xxx.xxx

2020-01-31 17:11:55Z

Mikkel Jürs
Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-466988586493

IP: 194.248.xxx.xxx

2020-02-03 08:45:02Z

Kenneth Peter Faigh
Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-870640767695

IP: 193.169.xxx.xxx

2020-02-03 11:23:46Z

Loke Dupont
Bestyrelsesformand

På vegne af: A/B Mønten

Serienummer: PID:9208-2002-2-326642772444

IP: 5.103.xxx.xxx

2020-02-04 06:11:19Z
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Bestyrelsens beretning 
  
Bestyrelsesåret startede med en meget klar prioritet: at komme videre med altanprojektet. Der var 
ikke meget tvivl om, at det er et projekt, som er vigtigt for rigtig mange i foreningen, og det er klart, 
at en altan nu, er langt at foretrække fremfor en altan i morgen. Bestyrelsen har arbejdet på at få 
gjort projektet færdigt så hurtigt som muligt, men desværre tager nogle ting bare længere tid, end 
man kunne håbe på. Projektet er dog nu sendt til godkendelse hos Københavns Kommune, og vi 
håber naturligvis, at de behandler det hurtigst muligt, men vi har hørt om lange behandlingstider på 
op mod 9 måneder, og forventer derfor tidligst svar til foråret. 
I forbindelse med altanerne, vil vi meget gerne som en samlet bestyrelse, udtrykke en stor tak og 
begejstring for den indsats som Jesper Gry har lagt - først som en af idemændene bag 
altanprojektet, og nu som suppleant til bestyrelsen - har han om nogen drevet projektet frem for at 
gøre det færdigt så hurtigt som muligt. 
  

Renovering af opgangene  
På sidste generalforsamling lovede vi at kigge på renovering af opgangene. Vi vil gerne forklare, 
hvorfor dette ikke er igangsat, eller et budget bragt op til denne generalforsamling. Vi er i løbet af 
året, blevet opmærksomme på fugtproblemer omkring vores sokler, hvilket desværre giver 
problemer især omkring indgangsreposerne i trappeopgangene. Under reposerne er der fyldt op 
med sand, og grundet problemer med stigende grundvand, suger sandet en masse fugt, hvilket gør 
at vi muligvis skal ind og fjerne alt sandet under alle trapperne og erstatte dette med et andet 
materiale (PT). Det vil jo selvsagt medføre skader på opgangene, og vi ønsker derfor ikke at 
renovere opgangene før vi har klarhed over, hvad der skal laves i dem i forhold til 
fugtudfordringerne. 
De problemer vi ser med fugt er desværre en afledt effekt af de klimaforandringer vi ser omkring os. 
Der falder simpelthen mere vand, og det sker mere pludseligt og flere beboere har været plaget af 
vand i kældre. 
Vi har derfor besluttet, at vi gerne vil have ingeniørberegninger på, hvordan vi bedst modgår dette 
problem fremadrettet; om det kræver dræn eller faskiner eller begge dele, og i så fald hvor henne. 
Når vi har klarhed over dette og hvad det koster, vil vi naturligvis indkalde til en ekstraordinær? 
generalforsamling, med en række forslag til at sikre foreningen fremadrettet. 
Vi forventer at klimasikring vil udgøre en væsentligt udgift, udover det renoveringen af opgangene 
koster. 
HOFOR var i den forbindelse forbi i foråret, og fortalte omkring klimasikring i Nordvest. I den 
forbindelse talte de også om muligheden for at søge støtte til klimasikring, hvilket vi selvfølgelig vil 
søge, for at nedbringe omkostningerne til foreningen. Renovering af opgange er stadig en høj 
prioritet hos bestyrelsen. 
Og vi har allerede i år påbegyndt tætninger af rørindføringer i gavle, for at mindske vandindtrængen. 
 

Stigestrenge 
En anden af de vedligeholdelsesopgaver vi er blevet opmærksomme på er vores stigestrenge, det 
vil sige de lodrette vandrør i foreningen. Vi har desværre i de sidste par år set flere og flere brud og 



 

 

problemer med rust i rørene mm. på stigestrengene, som følge af deres alder. Dette medfører en 
del skader for både den enkelte andelshaver, men også for foreningen. 
Alle skaderne har gjort, at vi ved sidste udbud af vores forsikring i efteråret, fik tilbud som var min. 
en halv million kroner dyre end vores nuværende forsikring. 
Vi har derfor medtaget et forslag om at udskifte stigstrengene, da det på sigt vil stille os langt bedre 
forsikringsmæssigt, men også fordi, vi mener det er et arbejde, der bør udføres, når vi ser på den 
nuværende stand af disse rør. 
  

Affaldsgebyr 
En af de ting vi kan se, der har fyldt lidt på Facebook, samt i henvendelser til bestyrelsen og 
ejendomspersonalet, er affaldsgebyret, som bestyrelsen har besluttet at hæve til 1.000 kr. 
Vi har allerede lagt en forklaring på foreningens hjemmeside, men vil også gerne berøre emnet her. 
Baggrunden for at vi har hævet gebyret er, at vi har set stigende problemer med rotter på 
ejendommen. Flere beboere har rapporteret om overfladerotter, både til bestyrelsen og 
ejendomspersonalet, der i øvrigt ser overfladerotter næsten dagligt. Samtidig vil vi gøre 
opmærksom på, at gebyret også gives ved forkert affaldssortering, også selvom affaldet ikke 
nødvendigvis vil give problemer med rotter (fx. pap o.l.). Årsagen til dette er, at vi ved, at 
Københavns Kommune tjekker containerne for om de er korrekt sorteret, og bødestørrelsen fra 
Københavns Kommune er ifølge vores oplysninger på 1.500 kr. og opefter per container, og 
overstiger altså affaldsgebyret. 
Ejendomspersonalet bruger rigtig meget tid på affaldssortering, så vi slipper for disse bøder. Tid, 
som kunne være brugt på at vedligeholde ejendommen i stedet. 
Vi mener det forhøjede gebyr modsvarer de gener, som det potentielt giver foreningen. I forhold til 
rotterne, vil vi også gerne benytte lejligheden til at opfordre til, at man under ingen omstændigheder 
fodrer fugle, hverken på ejendommen eller på Møntmester Plads, da begge dele også fodrer 
rotterne. 
  

Gavlmalerierne 
I løbet af året blev vi også færdige med vores gavle. Der afholdtes i den forbindelse en fernisering 
af Områdefornyelsen Nordvest, som også navngav dem “Gadegalleri Nordvest”. Vi synes gavlene 
har været med til at løfte området, og det giver en masse interesserede besøgende, samt masser af 
positiv omtale af vores forening og nærområde. 
Det mener vi er et klart plus for foreningen og er derfor rigtig glade for projektet. Alle udgifter til 
kunstnere i projektet er dækket af Bispebjerg Lokaludvalg, København Kommunes Legat til Stadens 
Forskønnelse og Almene Bedste, Beckett-fonden og Områdefornyelse Nordvest m.v. 
Via foreningens hjemmeside kan I klikke jer ind på Gadegalleri Nordvest, hvor I kan læse om 
kunstnerne og deres malerier. 

Parkering 
Parkeringssituation omkring os er desværre ikke den bedste. Københavns Kommune har valgt at 
kræve, at indkørslerne til A/B Tomsgårdshuse betragtes som vejkryds og ikke længere udkørsel fra 
grund. En beslutning som vi naturligvis er dybt uenige i. I processen forud for beslutning af denne 



 

 

ændring, er vi ikke blevet hørt. Københavns Kommune har kun haft en dialog med A/B 
Tomsgårdshuse og vi har naturligvis udtrykt vores holdning til denne fremgangsmåde overfor 
Københavns Kommune. 
Efter åbningen af metroringen ser vi også et yderligere tryk på parkeringen. Som nogen måske ved, 
er der parkeringszone på den anden side af Tomsgårdsvej med timebegrænsning i dagtimerne. 
Både A/B Mønten samt lokaludvalget for Bispebjerg sendte høringssvar, da den nye 
parkeringszone var i høring. Det var vores ønske at, at parkeringszonen blev udvidet, så den gik op 
til Skoleholdervej ligesom vi ønskede, at perioden med tidsbegrænsning blev udvidet. Vi kan kun 
opfordre alle de beboere, der har problemer med parkeringen, til at skrive til Københavns Kommune 
og gøre opmærksom på problemet. Det har tilsyneladende ikke hjulpet, at vi og lokaludvalget har 
udtrykt vores holdning. 
Hvis I har forslag til kreative løsninger, der kan løse parkeringsproblematikken, så send dem endelig 
på en mail til bestyrelsen. Vi vil bestemt gerne gøre noget ved problemet, men når Københavns 
Kommune ikke vil lytte, er der ikke meget vi kan udrette. 
  

Arbejder på Møntmestervej 
Som I måske har opdaget, er der vejarbejde på Møntmestervej, som betyder, at Møntmestervej er 
ensrettet og at alle parkeringspladserne er midlertidigt nedlagt.  
Energinet har været så flinke at tage os med på råd inden arbejdet startede. Arbejdet omhandler en 
påkrævet udskiftning af stærkstrømskabler, og på grund af spændingen kræver det en ret stor 
sikkerhedsafstand. Vi har været i dialog med Energinet om at udførsel sker hurtigst muligt. De 
havde også bragt parkeringsudfordringerne under arbejdet op overfor Københavns Kommune, der, 
havde svaret afvisende og sagt til Energinet, at det skulle de ikke bekymre sig om. I foreningens 
opgange er opsat informationssedler, med oplysninger omkring arbejdet, og hvor man skal 
henvende sig hvis man har spørgsmål til arbejdet. 
  

Genopretning af Rentemestervej 
Foreningen har sammen med vejlauget på Rentemestervej fået pålæg om at genoprette 
Rentemestervej, da den ikke er i særlig god stand flere steder. 
Da vi har en forventning om at HOFOR skal lave gravearbejde i løbet af 2020, har vejlauget bedt 
Københavns Kommune om, at de afventer dette arbejde afsluttet, før påbuddet bliver gældende. Vi 
prøver selvfølgelig at få HOFOR til at gøre alting så pænt som muligt efter deres gravearbejde, så 
der er så lidt som muligt arbejde, der udestår til os og vejlauget. Vi må dog forvente, at foreningen 
kan blive ramt af udgifter til genopretning af vejen enten i løbet af 2020 eller i 2021. 
  

Turbo på vedligeholdelse af ejendommen 
Som vi sagde til sidste generalforsamling ville vi også gerne sætte turbo på vedligeholdelsen af 
ejendommen. Det har vi gjort i løbet af året. Derfor er vi, som det fremgår af årsrapporten, også gået 
noget over vores budgetramme for vedligeholdelse. Her er det især udskiftning af de sidste 
varmtvandsbeholdere, samt udbedring af kloak, der har fyldt meget. Vi har i den forbindelse bedt 
om en større budgetramme for vedligeholdelse til næste år, og vi har i denne beretning forsøgt at 



 

 

redegøre for nogle af de større vedligeholdelsesarbejder vi forventer, der kommer ud over det 
løbende vedligehold. Nogle arbejder er nemme at planlægge, som fx, opgangsrenovering, mens 
andre kommer ubelejligt, som fx klimasikring. Det forbliver naturligvis bestyrelsens prioritet, at sikre 
at ejendommen vedligeholdes fornuftigt, så den fremstår god og driftssikker mange år ud i 
fremtiden. 
  

Foreningens økonomi 
Foreningen har en meget sund økonomi. Vi har et væsentligt økonomisk råderum, vi blandt andet 
bruger til at imødegå det usikre andelsbolig marked, blandt andet den meget omtalte §5 stk 2 i 
boligreguleringsloven. Ministeren har endnu ikke flertal for det stillede forslag, men det må forventes 
at der kommer en regulering på området. Det er grunden til at bestyrelsen i år ikke indstiller til en 
stigning i andelskronen, da vi gerne vil afvente regeringens forhandlinger til foråret.  
Vi har styr på driften, vi har god likviditet og vi har en lav belåningsgrad inklusiv store hensættelser. 
Andelenes pris og boligafgift ligger på et fornuftigt niveau. Hvilket er grunden til at vi igen i år ikke 
hæver boligafgiften.  
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Forslag om tilladelse til etablering af nedgang til gård fra stuelejeligheder.

Da altanprojektet blev vedtaget fravalgte generalforsamlingen at medtage muligheden for en direkte

nedgang fra de stuelejligheder, hvor dette kunne have været en l6sning, primært for ikke at forlænge den

komm una le godkendelsesproces om kring a lta nprojektet generelt.

Som andelshaver i en stuelejlighed er jeg meget ærgerlig over beslutningen, da jeg og mine børn vil have

stor daglig glæde af den direkte adgang til gården og det attraktive gårdmiljø. Når det er sagt, har jeg stor

forståelse for ønsket på sidste generalforsamling, om ikke at forlænge det generelle altanprojekt unødigt.

Det pointeres derfor at forslaget ikke indgår i det igangværende altanprojekt, men udelukkende giver

andelshavere mulighed for at ansøge om etablering af en nedgang til gården.

Derfor stilles forslag om at:

Andelshavere i stuelejligheder, individuelt eller i grupper, kan etablere direkte nedgang til gården fra de

stuelejligheder, hvor det måtte være muligt jf. kommunens anvisninger, samt efter de regler der er opsat i

foreningens vedtægter vedr. Forandringer i 5 11.

Altan i stwetagen meiltrøppe til tnren. eltan og trøpp har

samlet set somme dyhile ogbreilde som øItanen ovenfor.

Forslagsstiller: Jonas Rasmussen, Rytterbakken 15

Trawe til tenøn frø stueetagen.ltappm ør ihlu dybere enil

altønenownfor.
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Forslag om indkøb og opsætning af 3 Hjertestartere iforeningen.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at indkøbe 3 hjertestartere der opsættes på foreningens

område, hhv. på Smedetoften (mod Møntmester Plads), på Svendelodden (mod Behov)samt på

Sokkelundsvej (mod Utterslev Torv) og således de er tilgængelige 24 timer i døgnet.

Bestyrelsen pålægges endvidere at etablere den fornødne plan for vedligeholdelse af de opsatte

hjertestartere, samt at registrere disse på hjertestorter.dk.

Yderligere information kan bl.a. findes på http://hiertestarterbranche.dk/

Finansiering:

En hjertestarter m. udendørs opbevaringsskab koster mellem 12.000-14.000,- ekskl. moms.

Omkostningerne ved forslaget finansieres ved træk på indestående i banken.
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Forslagsstiller: Jonas Rasmussen, Rytterbakken 15

Hjertestartere i Danmark

!f '1,.r..; ,, ,,11r.: r,:l.r,ir rjt:;ir,, i.r,i r.rf:rr:

g .,irii .,r,,t.r1,.:i.r Li

Ql :i'rt r, 1i ,i-ri;;i:i '!1, j

:)t,..!.,,

\



E>93.\-G 5 vt

Forslag om etablering af cykelparkering på ejendommens fællesarealer (ved brandvejene)

Der mangler cykelparkering i vores forening, og ikke alle der anvender cykel har mulighed for at benytte

cykelkældrene til opbevaring af deres cykel. Nogle kældre er ret dybe, hvorfor f.eks. børn ikke kan bære sin

cykel op og ned.

Det betyder i praksis at mange cykler er parkeret langs husmurene på brandvejene, hvilket ikke er

hensigtsmæssigt.

Desuden er det ikke muligt for gæster til foreningen at stille sin cykel uden at det strider mod vores

husorden (cykler må ikke placeres på fællesarealerne - og slet ikke på brandvejene).

Derfor forslås at:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i 2O2O-2t at indhente tilbud på og anlægge anvendelig

cykelparkering på fællesarealerne ved brandvejene, iform af flisebelagte områder (hvor der nu er

græs/hæk), hvor der opstilles nedstøbte cykelstativer, så det er muligt at låse sin cykel fast.

Cykelparkeringen anlægges i et passende interval (f.eks. 3-4 områder) ved hver boligblok, for at sikre

anvendeligheden og for at fordele cykelparkeringspresset jævnt langs brandvejene.

Finansiering

Den samlede entreprisesum finansieres ved træk på indestående i banken, alternativt ved optagelse af lån

til hel eller delvis dækning af entreprisesummen.

Forslagsstiller: Jonas Rasmussen, Rytterbakken 15
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Ændringsforslag til Husordenen

I afsnittet: Cykler, knallerter og bornevogne mv. ønskes mv. uddybet

Motivation:

Der er just gennemført en omfattende oprydning i kældrene iforeningen. I den forbindelse blev en række

af mine børns cykel-/løberedskaber fjernet, selvom de påsatte strips var fjernet.

Jeg ønsker at bo i en forening hvor der er plads til alle, også de mange børn, som har stor glæde af at

benytte vores gård, og det gerne på et legeredskab i form af en cykel, en løbecykel, et løbehjul eller

lignende. Hvis disse låses inde i vores kælderrum (som børnene ikke har nøgle til) da mindskes

anvendelsesmulighederne og dermed også en del af det levende gårdmiljø.

Forslaget sigter at sidestille cykel-/16beredskaber med cykler således at disse kan placeres i cykelkælderen

uden at blive fjernet af ejendomspersonalet der ellers har nok at se til.

Nuværende ordlyd

Cykler, barnevogne, klapvogne mv. må ikke stilles på ejendommens fællesarealer (cykelkælderen

undtaget), herundertrapperepos'er, opgange og kældergange. Cykler, barnevogne, klapvogne mv. må kun

stilles i cykelkælderen eller i det til lejligheden hørende kælderrum.

Ny ordlyd

Cykler, barnevogne, klapvogne, løbecykler, løbehjul, legescootere og legetraktorer mv. må ikke stilles på

ejendommens fællesarealer (cykelkælderen undtaget), herunder trapperepos'er, opgange og kældergange.

Cykler, barnevogne, klapvogne, løbecykler, løbehjul, legescootere og legetraktorer mv. må kun stilles i

cykelkælderen eller i det til lejligheden hørende kælderrum.

Forslagsstiller: Jonas Rasmussen, Rytterbakken 15
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Forslag: Samtlige andelshavere skal have adgang til en tørrekælder.

Baggrund:
Alle andelshavere i AB Mønten har adgang til en vaskekælder. Det er dog ikke alle andelshavere,
der har adgang til en tørrekælder. Jeg vil derfor foreslå, at bestyrelsen påtager sig ansvaret for at
sikre, at samtlige andelshavere får adgang til en vaskekælder.

Hvordan:
Bestyrelsen identificerer 1) hvor mange/hvilke andelshavere, der i dag ikke har tørrekælder i deres
opgang og 2) hvor den nærmeste tørrekælder befinder sig. Bestyrelsen beder ejendomskontoret
lave en kopi til af opgangsnøglen til den nærmeste tørrekælder og giver denne til andelshaveren.

Hvorfor:
Det er en nødvendighed for alle andelshavere at få lørret deres tøj efter vask. En mulighed kunne
være at de tørrer deres tøj i deres lejlighed, dog kan dette ikke anbefales ift. fugt i lejligheden. En

anden mulighed kunne være at lørretøjet udenfor, men dette er desværre ikke muligt en stor del
af året pga. koldt og vådt vejr. En tredje mulighed er at bruge tørretumbleren i vaskerummet. Dette
er dog både dyrt, slider på tøjet og alt andet lige en større belastning for miljøet, sammenlignet
med lufttørring.

Omkostninger:
Antal andelshavere uden tørrekælder x prisen for en opgangsnøgle.

Ann-Kath ri ne Kværnø-Jones
Svendelodden 14 st tv


