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BESLUTNINGSREFERAT 

 
fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted 

torsdag den 26. maj 2016, kl. 18.00 i 
Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 

 
31 andelshavere af 109 (svarende til 28%) andelshavere var repræsenteret heraf 3 
ved fuldmagt. 
 
Administration Danmark var repræsenteret ved Lars Sørensen. 
 
Dagsordenen var følgende: 
 
1. Valg af dirigent og referent ............................................................................1 
2. Bestyrelsens beretning ..................................................................................1 
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt 

godkendelse af årsrapporten ..........................................................................2 
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning 

om eventuel ændring af boligafgiften...............................................................2 
5. Indkomne forslag..........................................................................................2 
6. Valg til bestyrelsen........................................................................................3 
7. Valg af revisor ..............................................................................................3 
8. Valg af administrator.....................................................................................3 
9. Eventuelt .....................................................................................................3 
 

Bestyrelsesformand Louise Fenger bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Lars Sørensen fra Administration Danmark blev valgt som dirigent uden modkandi-
dater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og be-
slutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 
 
Lars Sørensen blev ligeledes valgt som referent. 
 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen, og der var følgende kommen-
tar: 
 

• Der var spørgsmål fra salen til fortolkning af foreningens vedligeholdelses §, 
om hvorvidt radiator er omfattet af foreningen, eller om den enkelte andels-
haver selv skal betale. Bestyrelsen oplyste, at foreningens praksis er, at det 
står den enkelte andelshaver for. 

• Bestyrelsen oplyste, at altanfirmaet i næste uge varsler den enkelte andels-
haver, som skal have mangler udbedret på deres altan 

• Bestyrelsen oplyste, at man i det kommende regnskabsår vil få udarbejdet en 
vedligeholdelsesplan for ejendommen. 
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Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
 
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt god-
kendelse af årsrapporten 

Lars Sørensen gennemgik regnskabet for 2015, og der var bl.a. følgende bemærk-
ninger: 
 

• Ny andelskrone på kr. 332,57 pr. indskudskrone 
 

Regnskab og indstillet andelskrone blev enstemmigt godkendt. 
 
 
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslut-
ning om eventuel ændring af boligafgiften 

Lars Sørensen gennemgik budgettet for 2016, og der var følgende kommentarer: 
 

• Stigning i boligafgiften på 2% pr. 1. januar 2017 til kr. 1,02 pr. indskudskro-
ne. 

 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
5. Indkomne forslag 

Forslag 1 – bemyndigelse til låneomlægning 
 

Bemyndigelse af bestyrelsen til  
 

• at foretage konvertering af eksisterende lån såfremt dette måtte medføre en 
besparelse, også selvom denne kun kan opnås ved forlængelse af løbetiden. 

• at indfri lån, hvis der er overskydende likviditet. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med følgende modificeret ordlyd: 
 
Bestyrelsen blev bemyndiget til,  
 

• at foretage konvertering af eksisterende lån såfremt dette måtte medføre en 
besparelse, også selvom denne kun kan opnås ved forlængelse af løbetiden. 

• at indfri lån, hvis der er overskydende likviditet og kun fastforrentet lån. 
 
 
Forslag 2 – vaskemaskine 
 

Andreas Olsen, Sigerstedgade 11, 2. th., havde stillet forslag om indkøb og installe-
ring af en tredje vaskemaskine i vaskerummet.  
 
Forslaget blev vedtaget med 6 nej, 9 blank og 12 for. 
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6. Valg til bestyrelsen 

 
Louise Fenger blev genvalgt som formand for 2 år uden modkandidater. 
 
Signe Toft og Anne Roust Møller blev genvalgt for 2 år uden modkandidater. 
 
Bestyrelsen er dermed sammensat således: 
 
Formand Louise Fenger  på valg 2018 
Bestyrelsesmedlem Signe Toft  på valg 2018 
Bestyrelsesmedlem Anne Roust Møller  på valg 2018 
Bestyrelsesmedlem Maria Kehlet Wade  på valg 2017 
Bestyrelsesmedlem Elsa Brander  på valg 2017 
 
Som suppleant for 1 år valgtes uden modkandidater: 
 
1. suppleant: Maria Lyhne Høj 
2. suppleant: Nicolas Meunier 
 
 

7. Valg af revisor  

 

DataRevision blev enstemmigt valgt  
 
 
8. Valg af administrator  

 

Administration Danmark blev enstemmigt valgt  
 

 
9. Eventuelt 

 
Følgende punkter blev drøftet under eventuelt: 
 

• Administrator opfordrede alle, der har lyst, til at tilmelde sig e-mailservice, 
således foreningen kan spare portoomkostninger. 

• Der var ønsker fra salen om, at internt salg - udover opslag - også bliver 
sendt pr. e-mail. Administrator oplyste, at andelshaver, der ønsker e-mail 
vedr. salg, blot skal henvende sig til Administration Danmark og blive skrevet 
på en liste, så vil man modtage en mail, når der udbydes til salg internt. 

• Stor ros til bestyrelsen for det store arbejde, som der lægges fra deres side. 
• Bestyrelsen oplyste, at Gårdlauget igen i år skal bruge flere penge, og der 

kommer således en ekstra omkostning på kr. 50.000. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen 
kl. 19.35. 
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København, den 26. maj 2016 
 
Formand Louise Fenger: 
 
 
_______________________ 
 
 
 
Dirigent Lars Sørensen: 
 
 
_______________________ 
 


