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Referat af ekstraordi nert afdeli ngs m6de
Onsdag d. 19.03.2014 kl. l9.OO
Msdet blev afholdt i festlokalet i nr. 67.

Til mgdet var mgdt beboere representerende 35 lejem8l svarende til ca.22

o/o.

Formanden bod velkommen og forklarede, at modet var nodvendiggjort af den
omstendighed, at den tidligere afholdte licitation omkring altaner m8tte aflyses, idet
den valgte entreprenor/lev erandgr viste sig ikke at kunne levere den dokumentation,
der skulle til for at opnB byggetilladelse - herunder statiske beregninger omkring
op heng n ingsprincip mv.
Dette materiale er siden leveret af r8dgiver, og der har veret ny licitation, som er
vundet af firmaet Alta n.dk.
PB baggrund af den nye licitation er priserne for de enkelte a lta ner/te rrasser endret
og det er derfor nOdvendigt, at et afdelingsmOde godkender den nye finansiering af
altaner. Det gladelige er, at den mSnedlige pris for altanerne er blevet mindre, hvis
man finansierer altanerne over huslejen. Dette p5 trods af, at selve prisen for arbejdet
er blevet dyrere, da man har mSttet velge et andet ophengningsprincip end forst
a

ntag et.

Formanden redegjorde herefter for at forslag 2 om filsning var blevet andret i forhold
til det forst udsendte, idet man i mellem de 2 udsendelser havde opnSet sikker pris pB
selv arbejdet.
Filsningen anbefales fordi ops€tningen af altaner kraever murnedtagning omkring de
eksisterende franske altaner. Herefter opsetning af st8lprofiler til at bere altanerne
og endelig tilmuring igen. Bestyrelsen anbefaler afdelingsmodet at nyfilse hele
ejendommen. s3 den kommer til at fremstS i ny og ordentlig tilstand efter
a ltanopsEtn ingen. Arbejdet skulle antageligt have v€ret udfsrt alligevel inden for en
kortere periode og der er mange penge at spare ved at gore det i forbindelse med
a ltanopsatn ingen (stilladser/lifte og byggeplads er alligevel etableret). Desuden
opn8s tillige, at der ikke skal vare byggepladsrod iafdelingen med forholdsvis kort
mellem ru m,

Modet blev herefter afholdt med folgende dagsorden:

Pkt.

l.

valg af dirigent og referent:
Som dirigent blev Kirsten Bogh valg. Hun indledte med at erklaere det
ekstraordinare afdelingsmode indkaldt i henhold til gaeldende vedt€gter.
Herefter blev Jan Hyttel valgt som referent.
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Afdeling 218-0
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Behandling af forslag
Forslaq

1

Afdelingsbestyrelsen foreslSr, at afdelingsmodet godkender, at der via den
kollektive rSderet kan opsattes op til 155 a lta nerlterrasser i de 12
mBneder, som byggetillade lsen gelder i.
Afdelingsmodet godkender endvidere, at der optages et 30-3rigt realkredit 13n pE kr. 11.591.000 til finansieringen af a lta nerne/terrasserne.
Afdelingsmodet godkender endvidere, at der automatisk opsettes altaner
fraflytn ingslej lig heder, hvis det kan lade sig gore ibyggetilladelsesperioden. Alle fremtidige fraflytterlej lig heder p8fOres en klausul om, at
de skal have opsat en altan ved fraflytning. Disse altaner settes op i
puljer af 10 stk. Det medf aret, at huslejen i disse lejemAl ligeledes stiger
med de nedenst5ende priser afhengig af, om der skal opsaettes en
terrasse eller den altantype, der skal opsEttes.

Opsettes

a lta nen/te rrassen via den kollektive rSderet, vil den mSnedlige
huslejestigning for de forskellige typer af a lta nerlterrasser vaere:

Altan type
Altan type

A: 340 kr. pr. mdr. i 30 3r.
B: 380 kr. pr. mdr. i30 3r.

Terrasser:

47O

kr. pr. mdr. i 30 3r.

Onskes a lta nen/terrassen opsat via den individuelle r8deret, skal man
ansoge Lejerbo om tilladelse til dette. Se regler herfor pE Lejerbos
hjemmeside, Hvis man selv betaler kontant for altanen, s3 er prisen:

Altan type A: 70.089 kr.
Altan type B: 78.382 kr.
Terrasser: 96.831 kr.
Forslaget blev droftet, En lang rekke spOrgsm8l
okonomisk karakter - blev besvaret.

-

mest af teknisk og

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemming.

Forslaget blev vedtaget med overvEldende maioritet,
Forslag 2

-

som korrigeret ved udsendelse dateret lO,marts 2014

I forbindelse med murarbejderne til opsatning af altaner, skal en del af
den hvid-filsede skalmur nedbrydes og genopbygges. I forvejen er det
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hvid-fitsede murveerk temmetis nedstidt efter mere
tidens ta nd.
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Det foreslSs derfor, at hele skalmuren hvidfilses og at udgiften hertil
afvikles over ejendommens drift og finansieres ved et 30-3rigt
realkreditlSn p3 Z.ZSO.OOO kr. Det er en aendring fra den tidligere oplyste
pris. ,rEndringen vil medfore nedenst8ende mEnedlige forhojelser af
huslejen:
Bolig pA 90 m2
Bolig pB 54,7 m2
Bolig p5 76 m2
Bolig p3 94,54 m2
Bolig p3 9o,2 m2
Bolig p3 gg,g m2
Ungdomsbolig pZ sc,l mZ

ca, // Kr. pr/
ca, 50 kr. pr,
ca. 68 kr. pr,
ca.86 kr. pr,
ca.78 kr. pr,
ca.86 kr. pr,
ca.49 kr. pr,

mor.
mdr.
mdr.
mdr.
mdr.
mdr.
mdr.

I JU ar.
i 30 3r.
i30 3r.
i30 3r.
i30 3r.
i30 3r.
i30 3r.

Forslaget blev droftet og de stillede spgrgsm8l blev besvaret.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med overvaldende majoritet.

Pkt,3

Eventuelt
Intet at referere.

Modet slut kl. 19.50
Referat udferdiget d. 26.03.2014

Referent

Kirsten

B@gh
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