
 

AB Haabet, ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2020 

Dagsordenens pkt. 3.  Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 
 

Forslag 
 
Det indstilles, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til:  
- at forhandle om og optage lån for op til 18 millioner kroner ud over ejendommens nuværende 
gæld. Midlerne skal bruges til udbedring af betondækket og gennemførelse af gårdprojektet 
- at indgå de nødvendige aftaler om udbedring af betondækket 
- at indgå de nødvendige aftaler om realisering af gårdprojektet. 
 
Baggrund 
 
Betondækket mellem gården og parkeringskælderen er blevet undersøgt grundigt. Der er foreta-
get boreprøver og fritlagt bærejern. Det er sket i forbindelse med forberedelserne til gårdprojektet. 
Den korte version er, at betondækket er i dårlig stand. Oprindelig var det vurderingen, at dækket 
kunne holde en årrække, hvis det blev løbende vedligeholdt. Det byggede på en visuel vurdering 
fra arkitekt/ingeniør. Den nye gennemgang viser, at nogle af bærejernene er så ødelagte, at for-
eningen indenfor en meget kort tidshorisont skal gøre noget ved betondækket.  
 
Der er et udkast til budget. Umiddelbart er det vurderingen, at det vil det koste ca. 15 millioner kro-
ner inklusive moms at totalrenovere betondækket. Det foreslås umiddelbart, at gårdprojektet gen-
nemføres samtidig, da der kan være synergi mellem projekterne.  
 
Foreningen har p.t. en ubrugt kassekredit og et overskud på driften, hvilket kunne være en måde 
at finansiere opgaven over en årrække. Der kan formentlig etableres en mere hensigtsmæssig fi-
nansiering - eksempelvis ved at optage realkreditlån og samtidig sænke rammen for kassekredit-
ten. Bestyrelsen har derfor indledt dialog med Nordea, der har forhåndsgodkendt foreningen til at 
finansiere hovedparten af byggesagen via realkreditlån. Det endelige finansieringsbehov for reno-
veringen af gårddækket og gården kendes endnu ikke. Det indstilles derfor, at bestyrelsen bemyn-
diges til at forhandle om og optage lån for op til 18 millioner kroner. Det planlægges ikke, at der 
skal ske en forhøjelse af boligafgiften, ud over den allerede planlagte (se foreningens langsigtede 
økonomiske plan).  
 
På generalforsamlingen vil rådgivere, medlemmer af gårdprojektet og bestyrelsen give en grundig 
gennemgang af, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.  
 
 

 


