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Referat af
Ekstraord inart afdel i ngsmode
torsdag d. 2S.februar 2O13 kl. 19.OO
Mgdet handlede om altaner og en deraf afledt endring af husorden.
Der var mgdt s3 mange beboere, at der ikke var stole til alle, Det er vist fgrste
gang i nyere tid med et sE velbesogt afdelingsmode.
Jan Hyttel bgd velkommen til de fremmgdte og gledede sig over, at s3 mange var
madt frem.

Ad dagsordenens

pkt.1:

Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Kirsten Bagh, referent: Jan Hyttel
Ordstyreren begyndte modet med at konstatere, at afdelingsmodet var indkaldt
rettidigt (14 dages varsel), og at indkaldelsen indeholdt en dagsorden, sSledes som
vedtegterne foreskriver.

Ad pkt. 2. Behandling af forslag
Forslag 7
Afdelingsbestyrelsen foresl8r, at afdelingsmodet godkender, at
der via den kollektive r8deret kan opsettes op til 165 altaner i
de L2 m8neder, som byggetilladelsen gelder i. De beboere, der
gnsker en altan, de skal underskrive en bindende aftale om, at
de f8r opsat en altan via den kollektive rSderet. Afdelingen
overtager vedligeholdelsespligten af altanerne, da det er en
ekstern forbedring.
En tegning af altanerne er vedlagt indkaldelsen. Der vil

yderligere blive orienteret om altanernes udseende og placering
pd afdelings-modet.
Altanerne koster opsat ca. 60.000 pr. stk. og ca. 75.000 for
altaner med nedgang til terren (visse stuelejligheder). Det
medforer en huslejestigning over 20 3r pE ca. 399 kr. pr. mdr.
og ca. kr. 450 pr. mdr. der, hvor der skal etableres en nedgang
til jordplan. Kommunen krever etablering af denne nedgang.
De beboere, der onsker det, de kan f3 opsat altanen via den
individuelle r8deret. Man skal ansoge Lejerbo om tilladelse til
dette. Se reglerne herfor pE teierbos hjemmeside.

Ref .ekstraord.afd .mOde febr.20 I

side

I af 4

3

.docx

I'#rbq

Afdelingsbestyrelsen

Afdeling 218-0,

Begrundelse:
Afdelingsbestyrelsen blev pE afdelingsmodet i november 2011
bemyndiget til at undersage og fremkomme med forslag om
etablering af altaner for de beboere, der m8tte onske det.

Afdelingsbestyrelsen har nu udarbejdet et forslag til altaner og
Kobenhavns kommune har givet en principgodkendelse. Der skal
nu traffes en formel beslutning pE et ekstraordinert afdelingsmade for at sagen kan sendes i udbud og for at opnS endelig
godkendelse fra Kobenhavns kommune.
Referat af forslag 7:
Formanden indledte drgftelserne med at forklare forskellen mellem reglerne
efter den kollektive og individuelle rSderet. Han tilrSdede, at de som kunne
undersogte mulighederne for selv at finansiere deres altan efter den
individuelle r8deret, idet der kan vere muligheder for at finde en mere
attraktiv finansiering end den, der tilbydes efter de kollektive
rE d eretsbeste m m e lse r.
Han oplyste endvidere, at ingen p3 dette mode skulle binde sig til at fB en
altan, men at man, n3r leverandar og pris kendes individuelt, vil fE titbudt en
altanlosning, og at man f@rst p3 Oettidspunkt skal give bindende tilsagn til
at fE altan i sin lejlighed. De som ikke i fgrste omgang onsker altan, vil pE et
senere tidspunkt kunne tilslutte sig ordningen. Der vil javnligt med m8ske
et 3rs mellemrum blive tilbudt altaner til de som ikke har og til nytilflyttere.
Det vil af prismessige Srsager vere nodvendigt at samle altanudbud i
"bundter" af omkring 10 stk.

Herefter gennemgik arkitekt Anders Halsteen fra firmaet BjOrk og Borum det
fremlagte forslag detaljeret og fortalte derudover om de drgftelser, han p3
nuverende tidspunkt havde haft med kommunen omkring altanprojektet,
herunder at den maksimale dybde pE altanerne nok ikke kunne overskride
130 cm.
Der var fra forsamlingen livlig debat og spargsmSl omkring den fremlagte
losning. En beboer spurgte til muligheden for at lave en ny altandar, hvor
der nu var vindue, i de lejligheder der ikke har franske altaner, men kun
vinduer ud til de gronne arealer og havnen. Dette sporgsm8l vil blive
medtaget til drgftelse i kommunen, og omkostningen herved vil blive
unders-ggt, sSfremt kommunen har en positiv holdning til sporgsmSlet.
En anden beboer bad om at f3 undersogt muligheden for at kunne lSse
altandorene udefra - specielt i stuelejlighederne. OgsE dette sporgsmSl

medtages i det videre arbejde.
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Der blev stillet forslag om at undersoge muligheden af fallesindkgb af
altanmgbler - f,eks. Trip Trap. Bestyrelsen undersager muligheden.
Der var forslag om hojere "leglas" for enderne af altanerne, yderligere om
dybere terrasser ved stuelejligheder med direkte adgang til terren og om at
male undersiden af alterne hvide for at forbedre lysindfaldet.
Alle forslag undersages, men ikke alle forventes at kunne imodekommes.

Herefter satte ordstyreren forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget
med overveldende flerta l.
Forslag 2.
Afdelingsbestyrelsen foreslSr, at afdelingsmodet godkender, at
der automatisk opsettes altaner i fraflytningslejligheder, hvis
det kan lade sig gare i byggetilladelsens periode.
Alle fremtidige fraflytterlejeligheder p8fOres en klausul om, at de
skal have opsat en altan ved fraflytning. Disse altaner sattes op
i puljer af 10 stk. Det medforer, at huslejen i disse lejem8l
ligeledes stiger i 20 3r med ca. 399 kr. pr. mdr. og ca. 450 kr.
pr. mdr., hvis der skal etableres en nedgang.
Begrundelse:
Det er afdelingsbestyrelsens vurdering, at det vil vere
vesentligt, at nye tilflyttere f3r tilbudt lejem8l i afdelingen
inklusiv altan * pE samme mSde som det sker nu med nye
kokkener.
Referat af forslag 2:
Formanden forkiarede betydningen af at alle lejligheder over tid fEr altaner
og at det derfor var vigtigt at nytilflyttere i forbindelse med indflytning
binder sig til at f3 altan ved f@rstkommende lejlighed - dvs. nEr et
(okonomisk set) passende antal leiemSl skal have altaner.
Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget med overveldende flertal.
Forslaa 3.
Afdelingsbestyrelsen fremsetter forslag om endring af
afdelingens husorden i forbindelse med altanopsatningen.
Forslag

til endringer er vedlagt indkaldelsen.
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Begrundelse:
For at sikre, at de altaner der opsettes fremtreder pene og
ordentlige og ikke benyttes til f.eks. et ekstra pulterrum, skal
der indfgjes en endring i afdelingens husorden.
Referat af forslag 3:
Formanden forelagde det udsendte forslag til ny bestemmelse i husordenens
pkt. 3 Altaner.
Der var i forsamlingen bred enighed om, at det er nodvendigt med en
restriktiv
husordens bestemmelse, sE altanerne ikke ender som pulterrum,
o..o
og sd vi undgdr alt for mange klagesager.
Der blev fremsat forslag om, at der i husordenen indfores en bestemmelse
om, at der ikke m3 installeres fast belysning p3 altanerne, og at
julebelysning kun mE sidde pE altanerne iperioden 1. decembertil 15.
januar.
Derudover blev der fremsat forslag om at begrense storrelse og placering af
parasoller, s8ledes at disse ikke skygger for eller tager udsigten for
omkringboende beboere.
Begge forslag indskrives i husordenen, der udsendes i sin endrede form, n8r
a lta n projektet pE begyndes.

Pkt.

3

Eventuelt

Formanden oplyste, at aftalen med SEAS NVE om ny telefoni, internet og TV
netop var underskrevet, og at systemet virker senest L7.2013, samtidigt
med at afdelingens YouSee abonnement om TV levering opharer.
De beboere, der onsker at opsige deres nuverende internet og telefon
(fastnet) abonnementer og tilslutte sig SEAS NVE, m3 selv sarge for
opsigelse af egne abonnementer. Der bliver senere udsendt mere
information om dette.

Herudover oplyste formanden at vores solcelleanleg i meget ner fremtid

idriftsettes.
Mgdet slut kl . 20.50 med applaus til ordstyreren.
Referat4rdferdiget d. 01.03. 20 13

Kirsten BAgh, ordstyrer
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