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Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinaer generalforsamling i A/B Haabet.

Generalforsamlingen blev afholdt i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 K0benhavn S, og havde

f0lgende:

Dagsorden:

1. Valgafdirigent.

2. Bestyrelsens beretning for 2020 frem til XGF suppleret med input fra foreningens radgivere.

3. Forslag fremsat af bestyrelsen. Bemyndigelse til at aftale finansiering af udbedring af betondsekket og

gennemf0relse afgardprojektet.

4. Valgtil bestyrelsenjf. vedtaegternes § 27, stk, 2 og3 samtvalgafsuppleanterfor 1 arjf. vedtaegternes

§ 27,stk. 4.

^
5. Eventuelt.

oooOOOooo

Formand Bj0rn Klinke b0d pa bestyrelsens vegne velkommen til foreningens ekstraordinaere generalforsamling.

Ogsa denne ekstraordinaere generalforsamling blev gennemf0rt under ussedvanlige forhold og med opfordring

til, at flest muligt benyttede fuldmagt samt, at der h0jst ma deltage 1 person pr. husstand.

Formand Bj0rn Klinke prassenterede aftenens gaester:

Ken Jeppesen, DEAS
Torben Lund, valuar

Morten Nielsen, Nordea
Mikkel Spietz, Peter Jahn & Partnere A/S samt
Foreningens advokat, Henrik Qwist, Qwist & Brsmer Advokater.

Ad 1-Valgafdirigent

Formand Bj0rn Klinke foreslog pa bestyrelsens vegne advokat Henrik Qwist som dirigent. Advokat Henrik Qwist

blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtffigter.

Dirigenten konstaterede, atud afforeningens 133 medlemmervar44repr%senteret, heraf31vedfuldmagt. Pa

den baggrund kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig til behandling
af alle punkter pa dagsordenen.
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Advokat Henrik Qwist blev tillige valgt som referent. Referenten prseciserede, at referatet som ssedvanligt bliver

udarbejdet som et beslutningsreferat.

Ad 2 - Bestyrelsens beretning for 2020

Formand Bj0rn Klinke redegjorde for bestyrelsens arbejde i perioden fra foreningens mini-ordin%re general-

forsamling den 16. juni 2020 og til aftenens generalforsamling.

Samtidig redegjorde Bj0rn Klinke for planerne for 2021.

Foreningens arsrapport 2019 samt budget 2020 blev godkendt pa foreningens mini-ordinasre generalforsamling.

Corona har pavirket foreningen og livet for foreningens andelshavere og lejere. Flere arbejder hjemmefra,

m0der gennemf0res online, men derudover fortssetter hverdagen; der gennemf0res handler, folk flytter ud og

ind i foreningen.

Foreningen forventer at udvide antallet afvaskemaskiner og t0rretumblere i vaskeriet.

Derudover er foretaget en teknisk gennemgang og vurdering af basreevnen af betondaekket i garden, ligesom

helhedsl0sningen for garden skrider frem. Mere am det under pkt. 3.

Generelt er foreningens 0konomi ikke pavirket af Corona-krisen, ligesom foreningen ikke har haft store

problemer med foreningens erhvervslejere i denne forbindelse.

Dirigenten konstaterede, at formandens korte beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen med
klapsalver.

Ad 3 - Forslag - bestyrelsen far bemyndigelse til at pabegynde et projekt til udbedring af betondaekket,

herunder at forhandle og optage lan for op til kr. 18 mio. samt til at indga n0dvendige aftaler om udbedring

af betondaekket samt am realisering af gardprojektet

Formand Bj0rn Klinke gennemgik i hovedtraek bestyrelsens forslag om en n0dvendig udbedring af ejendommens

betondaek i garden.

Mikkel Spietz, Peter Jahn & Partnere A/S, redegjorde herefter naermere for projektet under henvisning til det

rundsendte bilag til dagsordenens pkt. 3 med skriftlig redeg0relse fra Peter Jahn & Partnere. Fra Mikkel Spietz'

gennemgang skal spedelt fremhseves:

• Siden foreningens stiftelse har der l0bende vsret udf0rt vedligeholdelsesarbejder pa betondaekket,

som det fremgar af foreningens vedligeholdelsesplan. Pa grund af 0nsket om at gennemf0re et projekt
til forsk0nnelse af garden er betondaskkets bsreevne mv. blevet unders0gt naermere.

• Betondaekket er i sommeren 2020 blevet gennemgaet af specialister. Konklusionen pa denne gennem-

gang er, at specielt i randomraderne ved ejendommen er betondsekket i kritisk tilstand, hvor teknikerne

ikke har kunnet beregne styrken i bserelaget. Pa den 0vrige del af betondaekket er tilstanden tilsvarende
mindregod.
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• Det er derfor den tekniske vurdering, at det er n0dvendigt at udskifte betondsekket samt etablere nye

belsegninger og br0nde langs bygningernes facader. Pa den 0vrige del er der behov for reparationer

samt etablering af ny belsegning for fremadrettet at taetne konstruktionen.

Peter Jahn & Partnere har vurderet, at den 0konomiske ramme for det samlede projekt ligger pa kr. 14.800.000

inkl. 10% uforudselige udgifter, teknikerhonorar samt moms. Hertil kommer udgifter til finansiering, forsikring,

byggestr0m mv. Der skal udarbejdes et samlet projekt for renoveringen og gennemf0res udbud af arbejderne.

De samlede udgifter hertil er kr. 1.250.000 inkl. moms. Udbud forventes at kunne gennemf0res i marts/april 2021
saledes, at et sikkert budget og valg af entrepren0r vil kunne foreligge i april 2021. Udf0relse af projektet vil tage

ca. 10 maneder med forventet byggestart i juni 2021.

Formand Bj0rn Klinke gennemgik 0konomien i projektet. Foreningen har likvide midler pa godt kr. 5.000.000 og

derudover et budgetteret driftsoverskud pa mere end kr. 3.000.000 arligt, hvorfor det fulde overblik over

foreningens behov for optagelse af realkreditlan ikke foreligger pa nuvserende tidspunkt. Nordea har

tilkendegivet, at foreningen vil kunne fa realkreditlan i st0rrelsesordenen kr. 18.000.000 til gennemf0relse af

savel betonrenoveringen som afgardprojektet. Dette blev bekrasftet af Morten Nielsen, Nordea. Bestyrelsen vil

finansiere projekterne ved optagelse afsaedvanligtfastforrentet realkreditlan med afdragsbetaling.

Advokat Henrik Q.wist tilkendegav, at det generalforsamlingen skulle tage stilling til, var godkendelse af det

samlede projekt for udbedring af betondsekket, med konkret afholdelse af en udgift pa kr. 1.250.000 til

udarbejdelse af projekt og gennemf0relse af udbud, idet nseste etape af projekterne vil kunne blive behandlet

pa foreningens ordinasre generalforsamling i foraret 2021.

Mikkel Spietz ogformand Bj0rn Klinke besvarede sp0rgsmal fra forsamlingen om projektet.

Herefter gennemgang David Boss Jessen projektet "Gr0n gard".

Der har vaeret afholdt flere beboerm0der om gardplanen og udvalget har valgt VEGA landskab som teknisk

radgiver til projektet. VEGA landskab har udarbejdet et skitseprojekt med overordnede rammer for projektet.

Davis Boss Jessen gennemgik skitseprojektet med de overordnede rammer, idet det blev oplyst, at skltse-

projektet vil blive lagt pa foreningens hjemmeside.

Der foreligger endnu ikke et prisoverslag for gardprojektets gennemf0relse og desvasrre betyder projektet med

udbedringen af betondaekket, at gardprojektet f0rst kan realiseres fra sommeren 2022.

Foreningens valuar, Torben Lund, redegjorde for, at projektet med udbedring betondaskket er vedligeholdelses-
arbejder, som ikke er vserdifor0gende for ejendommens valuarvurdering. Gardprojektet vil kunne for0ge ejen-

dommensvasrdi.

Advokat Henrik Qwist prasciserede, at gennemf0relse af projekterne ikke vil betyde stigning i boligafgiften,
ligesom en eventuel realkreditlanoptagelse i Nordea ikke vil pavirke foreningens andelsvardier, idet foreningen
i egenkapitalberegningen i seneste arsregnskab har en buffer pa ca. kr. 18.000.000.

Dirigenten prseciserede bestyrelsens forslag saledes:

Bestyrelsen far bemyndigelse til at forhandle med Nordea om optagelse af realkreditlan, 30 ar, fast rente med

afdrag for op til kr. 18.000.000 til gennemf0relse af projekt til udbedring af betondaekket samt til gennemf0relse
afgardprojekt. Samtidig indstilles det, at bestyrelsen far bemyndigelse til at indga n0dvendige aftalertil gennem-

f0relse af projekt om udbedring af betondaekket samt til projekt "Gr0n gard".

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning med f0lgende resultat:
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For: 44

Imod: 0

Hverken for ellerimod: 0

Dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Ad 4 - Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for, at formand Bj0rn Klinke samt bestyrelsesmedlemmerne Gertrud Jessen, Vagn
Lauersen og Jens Mandrup Rasmussen var pa valg, samt at alle 4 modtager genvalg.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var andre kandidater til formandsposten. Dirigenten konstaterede,

at der ikke var andre kandidater, hvorfor Bj0rn Klinke blev genvalgt for en ny 2-arig periode med klapsalver.

Herefter forespurgte dirigenten forsamlingen, om der var andre kandidater til de 3 ledige pladser til bestyrelsen,

hvor Gertrud Jessen og Vagn Lauersen skal vaelges for 2 ar, mens Jens Mandrup Rasmussen skal vaslges for 1 ar i

stedet for tidligere bestyrelsesmedlem Christina Anderskov. Dirigenten konstaterede, at alle 3

bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Endelig blev suppleanterne Frederik Beckett-Nilsson og Kristian M0llbach genvalgt, begge for 1 ar.

Bestyrelsen har herefter f0lgende sammenssetning:

Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

1. suppleant

2. suppleant

Bj0rn Klinke
Gertrud Jessen

Vagn Lauersen

Jens Mandrup Rasmussen

Jakob Holtze

Frederik Beckett-Nilsson

Kristian M0llbach

Ved Linden 5

Ved Linden 13

Ved Linden 13

Ved Linden 9

Amagerbrogade 8

Amagerbrogade 8

Amagerbrogade 4

Pa valg i 2022

Pa valg i 2022

Pa valg i 2022

Pa valg i2021
Pavalgi 2021

Pa valg i 2021

Pa valg i 2021

Ad 5 - Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Jens Mandrup Rasmussen redegjorde for arbejdet i altanprojektgruppen. Der har vaeret

kontakt til Altan.dk for at h0re nasrmere om et muligt projekt, men firmaet er desvaerre ikke vendt tilbage pa

grund aftravlhed. Jens har kort vaeret i dialog med K0benhavns Kommune om mulige placeringer af altaner.
Udgangspunktet er, at foreningen ikke vil kunne fa tilladelse til opsaetning af altaner ud mod Amagerbrogade.

Derimod kan det ikke udelukkes, at der kan etableres altaner mod de andre veje. Tilladelse til altaner i garden

kan opnas, men kun hvor altanerne ikke giver indsyn i andre lejligheder. Projektgruppen bestar ud over Jens af

flere arkitekter, som vil udarbejdeforslagtil altanplaceringer. Desvserre betydergardprojektet, at altanprojektet
i hvert fald i garden ma udskydes indtil arbejderne i garden er faardige i 2022/23.

Til slut orienterede Vagn Lauersen om, at foreningens ordinsere generalforsamling 2021 afholdes onsdag den 21.

april 2021.

Herefter hsevede dirigenten generalforsamlingen kl. ca. 20.15 og takkede for en god aften, om end med

begrasnset fremm0de alene pa grund af de helt sserlige omstasndigheder.
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