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REFERAT

af
ordinrer generalforsamling, den 21. marts 2019

i
Ejerforeningen Aladdin

21. marts 2019 kl. 19.00 afholdtes ordinrer generalforsamling i lokalerne beliggende hos elK, Bad-
mandsstrrede 20, 1407 K0benhavn K - Det store lokale pa 1. sal.

Dagsordenen i henhold til indkaldelsen af 21. februar 2018 var f0lgende:

1) Valg af dirigent og referent
2) Forelreggelse af arsberetning for det foregaende ar
3) Forelreggelse af arsregnskab med revisors pategning til generalforsamlingens godken-

delse
4) Forelreggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
5) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
6) Forelreggelse og godkendelse af driftsbudget for 2019 og fastsrettelse af bidrag i henhold

til vedtregternes § 12
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor
10) Eventuelt
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Ad 1) Valg af dirigent og referent

Formand Jan Andersen foreslog pa vegne af bestyrelsen advokat Jakob Glistrup valgt som for-
samlingens dirigent og Alexander Scheel valgt som forsamlingens referent.

Der fremkom ingen yderligere kandidater, og advokat Jakob Glistrup var herefter enstemmigt valgt
som dirigent og Alexander Scheel enstemmigt valgt som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt ind-
kaldt ved indkaldelse af 21. februar 2019 med bilag, der har vreret tilgrengeligt pa ejendomskon-
toret og pa ejerforeningens hjemmeside www.ejerforeningen.net.

Dirigenten konstaterede, at 47 medlemmer med et samlet fordelingstal pa 2.518 ud af 18.483,
svarende til 13.62 %, var reprresenteret pa generalforsamlingen heraf 5 ved skriftlig fuldmagt.

Dirigenten erklrerede herefter generalforsamlingen for beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten henstillede til, at sMremt ejerne 0nskede sp0rgsmal eller tilkendegivelser f0rt til referat,
at ejerne sa bekendtgjorde dette i forbindelse med deres sp0rgsmal eller tilkendegivelse, idet der
alene vii blive f0rt et beslutningsreferat.

Ad 2) Forelceggelse af arsberetning for det foregaende ar

Bestyrelsens beretning for 2018 har siden den 8. marts 2019 vreret tilgrengelig pa ejerforeningens
hjemmeside www.ejerforeningen.net.

Jacob Glistrup gav ordet til formand Jan Andersen, sam pa bestyrelsens vegne afgav beretning
for aret 2018 i henhold til den udsendte skriftlige beretning:

Generalforsamlingen havde lejlighed til at stille sp0rgsmal til savel den mundtlige som den skriftlige
beretning, hvorefter bade den mundtlige og skriftlige beretning blev godkendt.

Ad 3) Forelceggelse af arsregnskab med revisors pategning til generalforsamlingens god-
kendelse

Dirigent advokat Jacob Glistrup gav ordet til Statsaut. revisor Torben Petersen.

Statsaut. revisor Torben Petersen fra revisionsaktieselskabet Baag0e Schou forelagde ejerfor-
eningens arsregnskab for 2018.

Revisor bemrerkede, at der ikke fra revisors side er forbehold - det vii sige at pategningen er
blank, hvilket betyder, at der ikke fra revisors side er indsigelser til regnskabet.
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Regnskabet for 2018 udviser et overskud pa i alt kr. 2.204.462,00, hvoraf der er disponeret knap
2 millioner pa prioritetsafdrag.

Generalforsamlingen havde lejlighed til at stille sp0rgsmal til savel bestyrelsen, administrator og
revisor.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt og overskuddet overf0res til nreste ar.

Ad 4) Forelceggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse

Dirigenten gav ordet til Formand Jan Andersen, som henviste til det udsendte bilag til dagsorde-
nens punkt 4.

Jan Andersen redegjorde for de planlagte vedligeholdelsesprojekter i 2019 under forevisning af
bilag for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen havde lejlighed til at stille sp0rgsmal og dr0fte vedligeholdelsesplanen for ar
2019.

En ejer - Aage Hulgaard - forespurgte dirigenten - og ville gerne have f0rt til referat, dersom sp0r-
gers opfattelse var korrekt - at en vedtagelse af nrervrerende pkt. 4 ikke ville have indvirkning pa
de udgifter, som ejerforeningen skal afholde i form af personaleudgifter til bestyrelsesmedlemmer,
samt at forslag med separat finansiering behandles under pkt. 5 pa dagsordenen. Dirigenten be-
krreftede dette, idet nrervrerende pkt. 4 finansieres over driften dvs. via frellesbidraget.

Vedligeholdelsesplanen blev herefter sat til afstemning og vedtaget med overvreldende flertal.

Ad 5) Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Forslag 1

Bestyrelsen stiller forslag om renovering af gadefacaden og indgangsportalerne, udskiftning af
345 bagtrapped0re samt installation af Siedle briklresere pa 31 bagtrapped0re. Den samlede ud-
gift udg0r ca. kr. 9,3 mio. kr.

Bestyrelsen foreslar arbejdeme finansieret pa en af f0/gende mader:

1. Arbejdeme skal finansieres via et banklan, der optages af ejerforeningen og finansieres
via driften, samt finansiering med en del af ejerforeningens Iikvide opsparing med op til
kr. 2 mio. Renten pa banklanet er fast i 10betiden og ejeme hcefter alene pro rata i hen-
hold til fordelingstal. Lanets 10betid viI vcere mel/em 5 - 7 ar. Ejerforeningens tidligere Ian
er betalt, hvorfor bestyrelsen finder det forsvarligt og fomuftigt, at optage et nyt Ian til ud-
f0relsen af de forslaede ved/igeho/de/sesarbejder.
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2. Arbejdeme finansieres ved en kombination af en "restudnyttelse" af den eksisterende
byggekredit og kommende frelleslan samt et nyt banklan og/eller udnyttelse af frie midler
med op til kr. 2 mio., som beskrevet under litra A. Den igangvrerende byggesag er stort
set frerdig, og det kan konstateres, at den oprinde/igt godkendte be/0bsramme ikke fuldt
ud udnyttes. Derfor kan der med fordel ske en udnyttelse af restbe/0bet indenfor det op-
rindeligt godkendte budget, uden at dette viI medf0re en forh0jelse af udgiften for den en-
kelte ejer. jf bilag 1

Ordet blev givet til formand Jan Andersen, som pa bestyrelsens vegne redegjorde for og motive-
rede forslaget - der henvises i denne forbindelse til det udsendte bilag 1.

Ordet blev herefter givet til advokat Eske Hald, der redegjorde for den finansiering, der er bragt i
forslag af bestyrelsen i hhv. forslag 1 og 2. Vrelges model 1 vii der blive tale om et nyt Ian med en
fast rente med 10betidpa 5-7 ar, med hreftelse i pro rata i henhold til den enkelte ejers fordelingstal.

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at dr0fte forslaget;

Revisor redegjorde efter foresp0rgsel fra generalforsamlingen for de 2 finansieringsmetoder, der
er bragt i forslag.

F0rst blev projektet sat til afstemning:

Forslaget blev vedtaget med overvreldende flertal.

Forslaget omkring finansieringen blev herefter optaget til afstemning

Mulighed nr. 2 blev herefter sat til afstemning

Forslaget blev vedtaget med overvreldende flertal.

Det blev saledes besluttet, at vedligeholdelsesarbejderne finansieres ved at udnytte "overskuddet"
pa den eksisterende byggesag og byggekredit og finansiere restbel0bet via foreningens likviditet
med kr. 2 mio. og derudover optage et lan, der finansieres via driften. Det er en forudsretning, at
banken godkender, at der kan en udnyttelse af kreditten. I modsatfald finansieres arbejderne som
foreslaet i pkt. 1.

Administrator og bestyrelsen bemyndiges til at indga laneaftaler og aile 0vrige n0dvendige aftaler
til byggesagens gennemf0relse.
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Forslag 2

Bestyrelsen stiller forslag om forh0jelse af indflytningsgebyret fra kr. 1.500,00 til kr. 3.000,00;

Forma/et er at sikre at vores nyrenoverede hovedtrapper holdes fine og uden skrammer i
lamgere tid.

Begrundelsen for forslaget er, at vores leverand0r af hovedtrappeprojektet anbefaler, at vi
hurtigt far repareret eventuelle skrammer for at sikre at hovedtrappen fremstar smukt og at
der bliver passet bedre pa trappen. Det er vores oplevelse at mange ejere nyder det fine
trapper og pa den anden side EErgrersig over de mange skrammer der hurtigt kommer. Vi
kan ikke rende rundt og indsamle beviser og sa fors0ge at fa skadevolder til, at dEEkkefor
skaden. Hvis vi kan pavise hvorog hvem skaden kommerfra, skal skaden naturligvis dEEk-
kes af skadevolder.

Oet er vores erfaring, at flytninger slider rigtig meget pa trappen, derfor foreslar vi, at der
oprettes en sEErskiltkonto til dette formal. Forbrug og indtEEgter skal kunne f0/ges af ge-
neralforsamlingen. Hvis plet-reparationen koster mindre end forventet, kan gebyret SEEn-
kes og omvendt.

Gebyret opkrEEvespa f0/gende made:
Ved ejerskifte - fuldt gebyr
Ved hel udflytning uden ejerskifte - fuldt gebyr (hvis aile navne EEndrespa d0rtele-
fon og postkassen)
Ved ~ udflytning ~ gebyr- (kun det ene navn EEndrespa d0rtelefon og postkas-
sen)

Gebyret opkrEEvessammen med den manedlige opkrEEvning af fEEllesudgifter.

Ordet blev givet til formand Jan Andersen, som pa bestyrelsens vegne redegjorde for og motive-
rede forslaget - der henvises i denne forbindelse til det udsendte bilag 2.

Generalforsamlingen havde lejlighed til at dr0fte sp0rgsmalet.

Forslaget blev herefter optaget til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med overvreldende flertal.

Ejer af Brobergsgade 9, st. tv. stiller f01gende forslag:

3. Indf0relse af individuel aflresning af varmeforbrug i den enkelte lejlighed;

Hensigten med forslaget er iSEErat 0ge muligheden for den enkelte ejer til selv
aktivt at bidrage til de almindelige foranstaltninger i samfundet for at forbedre
klimaet gennem bl.a. en nedsEEttelseaf den enkelte husstands varmeforbrug
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0ge det enkelte medlems mulighed for at begrwnse sine udgifter til
fjemvarmeforbrug ved individuel afregning ud fra det individuelle forbrug
modscetning til den gceldende afregningsform pa baggrund af fordelingstal

Forhindre en stigning i den arlige varmeafgift for de ejere, der ikke foretager
udlejning af lejligheder som hotellejligheder.

Dirigenten bemrerkede, at forslaget efter dirigentens opfattelse ikke kunne danne
grundlag for en afstemning i sin nuvrerende udformning, idet der bl.a. ikke forela
en budgetramme.

Forslagsstiller protesterede mod dirigentens bemrerkninger og motiverede
yderligere forslaget.

Dirigenten bemrerkede under henvisning til det allerede af dirigenten anf0rte, at
dirigenten ikke ville srette forslaget til afstemningen i sin nuvrerende form.

4. Prrecisering af ejerforeningens vedtregt af, at beretning, regnskab,
vedligeholdelsesplan og budget skal medf01ge indkaldelse - dvs. det f0rste brev
herom (i ar 21. februar) til ordinrer generalforsamling;

Oet forekommer umiddelbart helt abenlyst rimeligt, at ejerforeningens
medlemmer har mulighed for at kende indholdet i de 4 ncevnte dokumenttyper
saledes, at dette kendskab - i modscetning til den gceldende udsendelsespraksis
- kan indga i en overvejelse om, hvorvidt indholdet giver anledning til at fremscette
forslag til generalforsamlingens behandling og eventuelle beslutning.

Ordet blev givet til forslagsstiller, der yderligere motiverede forslaget.

Dirigenten bemrerkede at der var usikkerhed om, hvorvidt vedtregtsrendringen i
sin nuvrerende form kunne danne grundlag for tinglysning.

Dirigenten forespurgte forslagsstiller om forslagsstiller 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstiller svarede benregtede pa.

Forslaget blev derfor trukket tilbage.

5. Fastsrettelse i ejerforeningens vedtregt af pligt for bestyrelsen til i den arlige
beretning til generalforsamlingen at indsrette et afsnit med oplysninger om
udgifter i det forl0bne regnskabsar til 10n, vederlag, tjenesteydelser mv. til
bestyrelse, suppleanter, ejerforeningsmedlemmer, administrator og
advokatbistand;
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Omfattet af oplysningspligten er

10n, vederlag eller andre ydelser til bestyrelse og suppleanter samt medlemmer
af ejerforeningen i 0vrigt for varer, tjenesteydelser, radgivning m.v.

udgifter til administration, herunder sa3rskilt administrator

udgifter til advokatbistand, herunder administrator i dennes egenskab af advokat.

Dirigenten forespurgte forslagsstiller om forslagsstiller 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstiller svarede benregtede pci

Forslaget blev derfor trukket tilbage.

6. Pligt for bestyrelse og administrator til pa forlangende at udlevere den arlige
afregning fra fjernvarmeleverand0r;

Pa baggrund af forga3ves bestra3belser pa at fa im0dekommet en anmodning
til administrators kontor om udlevering af samlet regnskab fra
fjemvarmeleverand0r foreslas i vedtregten indsat en bestemmelse om, at
ejerforeningens bestyrelse og administrator pa forlangende fra et medlem af
ejerforeningen skal udlevere den arlige afregning fra fjernvarmeleverand0r.

Forslagsstiller motiverede forslaget.

Formand Jan Andersen bemrerkede, at ejerne allerede har adgang til at fa
forevist dokumenterne ved henvendelse til administrator.

Dirigenten forespurgte forslagsstiller om forslagsstiller 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstilier svarede benregtede pa.

Forslaget blev derfor trukket tilbage.

7. IEndring af valgperiode for medlemmer af bestyrelsen;

Det foreslas, at valgperioden i ejerforeningens vedta3gt fastsa3ttes saledes, at
samtlige medlemmer af bestyrelsen ved hvert ars ordina3re genera/forsamling
erpa valg.
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For nogle ar siden meddelte medlemmer af bestyrelsen, der pa
genera/forsamlingen var pa valg, at de sam betingelse for deres opstilling til
genvalg var, at et medIem, der ikke var pa genvalg ved den pagffildende
genera/forsamling, blev fjemet fra bestyrelsen, hvilket med accept fra
dirigenten, der ogsa var medlem af bestyrelsen, skete.

For at forhindre en gentagelse heraf foreslas fastsat etarige valgperioder, idet
den gffildende vedtffigt ikke indeholder tilstrffikkelig garanti for, at den
gffildende bestemmelse i fremtiden viI blive respekteret.

Dirigenten forespurgte forslagsstiller om forslagsstilier 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstilier svarede benffigtede pa.

Forslaget blev derfor trukket tilbage.

8. Udarbejdelse af nye vedtffigter og forretningsorden for ejerforeningen;

I fjor afleverede et ekspertudvalg under Erhvervsministeriet en omfattende
betffinkning am ejer/ejlighedsloven.

Betffinkningen indeholder en gennemgang af lovens regler og administration
samt am domspraksis pa omradet. Desuden indeholder betffinkningen
forslag/udkast til en rffikke revisioner af lovens bestemmelser samt til en ny
standardvedtffigt for ejerforeninger.

Det foreslas, at bestyrelsen pa baggrund af eventuel ny lovgivning pa amradet,
herunder ny standardvedtffigt, til nffiste ars genera/forsamling fremsffitter et
forslag til vedtffigt for ejerforening, sam er i overensstemmelse med og bygger
pa den pagffildende lovgivning. Hvis ny lovgivning ikke matte Vffire vedtaget,
foreslas det, at forslag til ny vedtffigt for ejerforeningen "Aladdin" under aile
omstffindigheder fore/ffigges genera/forsamlingen, og at sadant forslag bygger
pa det udkast, der er offentliggjort i den nffivnte betffinkning.

Det foreslas desuden, at der, uanset ny lovgivning eller ej, pa nffiste ars
genera/forsamling fore/ffigges forslag til forretningsorden for savel
genera/forsamlingen sam bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte forslagsstilier om forslagsstiller 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstilier svarede benffigtede pa.

Forslaget blev derfor trukket tilbage.
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9. Tidsmressig begrrensning af adgang til at udleje en lejlighed i ejerforeningen;

Det foreslas, at der i vedtregten indsrettes et forbud mod enkeltstaende eller
gentagen udlejning af lejlighed i ejerforeningen for en kortere periode end 1
maned ved enkeltstaende udlejning samt 6 maneder ved gentagen udlejning.

Til bestemmelser herom knyttes en pligt for ejer til at orientere ejerforeningen
om udleje med angivelse af lejer, herunder eventuel elektronisk formidler, og
om udlejningsperiode. Desuden pa/regges ejerforeningen en pligt til ved hvert
arsskifte at underrette SKAT om de indberettede udlejnin ger, med
bestemmelseme sigtes mod en afskaffelse af muligheden for at omdanne
beboelseslejligheder til som hotellejligheder.

Dirigenten forespurgte forslagsstiller om forslagsstiller 0nskede forslaget sat til
afstemning, hvilket forslagsstiller svarede benregtede pa.

Forslaget blev derfor trukket tilbage.

10. Palreg til bestyrelsen om ivrerksrettelse af foranstaltninger mod cykling og hunde
i garden og foranstaltninger med henblik pa en mere hensynsfuld handtering af
affald;

I de seneste ar har isrer 3 forhold i garden udviklet sig fra at vrere smagener til
at vrere gener af mere omfattende karakter. Pa trods af et forbud i de fastsatte
bestemmelser om gardens brug sker der i stort omfang hver dag krrenkelser af
forbuddet mod cykling i garden.

Desuden sker der dagligt en abenlys overtrredelse af forbuddet mod hunde i
garden. Beboemes bortskaffelse af affald lider af den alvorlige, og
sundhedsmressige, skavank, at containerbenyttelsen ikke sker pa en srerlig
hensynsfuld made, idet benyttelsen meget ofte efterlader containere, overfyldte
og forkert anvendt. Det grelder ogsa for "storskraldrummet".

Jeg er klar over, at disse sp0rgsmal ogsa eller udelukkende h0rer under
gardlavet. Jeg finder det dog hensigtsmressigt at give disse pa/reg, da det er
abenlyst, at indf/ydelsen fra ejerforeningen i gardlavets bestyrelse er helt
dominerende - ikke mindst pa baggrund af mulige 0konomiske f0/ger for
ejerforeningen og dens medlemmer af beslutninger, truffet i gardlavet.

Forslagsstiller motiverede forslaget og bemrerkede, at forslaget skulle ses som en
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opfordring til bestyrelsen og ejerforeningen, hvorfor forslaget ikke blev sat til
afstemning.

Der henvises i 0vrigt til medudsendte originalbilag, bilag 3, fra forslagsstilier.

Ad 6) Godkendelse af driftsbudget for 2018 og fastscettelse af bidrag i hen hold til vedtceg-
ternes § 12

Statsaut. revisor Torben Petersen gennemgik pa bestyrelsens vegne ejerforeningens budget for
ar 2019. Bestyrelsen foreslar ikke a:mdringer i frellesbidrag.

En ejer - Aage Hulgaard - bemrerkede, at han ikke kunne stemme for den budgetpost, der hedder
personalerelaterede omkostninger.

Aile 0vrige tilstedevrerende pa generalforsamlingen stemte for budgettet, hvorfor budgettet blev
godkendt.

Ad 7) Valg af bestyrelse

I henhold til vedtregterne er tre bestyrelsesmedlemmer pa valg i ar:

Mikkel Lindhard (0nsker ikke genva/g)
Thomas Trier - indtradt pa Jytte Munchs mandat - (0nsker genvalg)
Line Haldager - valgt som suppleant - (0nsker valg til bestyrelsen)

Der fremkom ikke andre kandidater, hvorfor Thomas Trier og Line Haldager er valgt for en 2-arig
periode.

Bestyrelsen har herefter f01gende sammensretning:

Jan Andersen (pc} vaJg i 2020)
U/rik Harre (pa vaJg i 2020)
Thomas Trier (2021)
Line Haldager (2021)
Erik Just (pc} vaJg i 2020)

Ad 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

F01gende suppleanter er pa valg i ar:

Helen Gregory meldte sig som suppleant for en 1-arig periode.
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Mette Marie Nielsen meldte sig som suppleant for en 2-arig periode.

Suppleanter til bestyrelsen er herefter:

Helen Gregory (pa valg i 2020)
Mette Marie Nielsen (pa valg i 2021)

Ad 9) Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede til genvalg af revisor.

Statsaut. revisor Torben Petersen fra revisionsaktieselskabet Baag0e Schou blev enstemmigt
genvalgt.

Ad 10) Eventuelt

En ejer spurgte til det altanprojekt, der pt. adviseres for. Formand Jan Andersen na:wnte for ge-
neralforsamlingen, at der er tale om en ny gruppe ejere, som udnytter den byggetilladelse der pt.
foreligger til at k0re et selvdrevent altanprojekt. Altanerne der opsrettes, skalligne de altaner der
allerede er opsat.

En ejer spurgte til hvor de vinduer, der er nedtaget pa hovedtrapperne, er endt - Formand Jan
Andersen nrevnte, at disse tilh0rte t0mrermesteren som en del af aftalegrundlaget, og er givet til
en lokal haveforening.

En ejer foreslog en facebookgruppe. Formand Jan Andersen nrevnte, at bestyrelsen var abne
for, at ejerne selv oprettede og drev facebookgruppen, men bestyrelsen vii ikke engagere sig
som i bestyrelse i denne, og vii ikke besvare henvendelser i denne.

---000000000---

Herefter var der ikke yderligere, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hrevet kl. 21.28.
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