Til medlemmerne i
Andelsboligforeningen A/B Cumberland

REFERAT AF ORDINIER GENERALFORSAMLING 2020

i
A/B CUMBERLAND

Âr 2020, tirsdag den 23. juni, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Cumberland i Prismen - Pavillonen, Holmbladsgade 71, K0benhavn S.
Der var i ait 21 stemmeberettigede andelshavere til stede, hvoraf tre var reprresenteret ved
fuldmagt; hver andel giver én stemme.
Derudover deltog advokat Philip Maury fra ejendomsadministrationen.

Dagsorden var som falger:
1. Valg af dirigent herunder valg af referent.
2. Aflreggelse af bestyrelsens beretning herunder aflreggelse af gardlaugets
beretning.
3. Forelreggelse og godkendelse af arsregnskab 2020 og andelsvrerdi for
2020/2021.
4. Godkendelse af budget for 2020/21.
S. Forslag.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter.
S. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Peter Steinaa b0d velkommen og foreslog, pa bestyrelsens vegne, Philip Maury,
Vind Ejendomsadministration, som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.
Dirigenten takkede for valget og erklrerede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og
varslet, men desvrerre for sent grundet Corona krisen; dirigenten lod generalforsamlingen
begynde, i det han erklrerede, at forsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til aile
dagsordens punkter og i det ingen havde nogle bemrerkninger til at generalforsamlingen
blev afholdt for setn.
Det blev imidlertid beklaget, at forsamlingsdatoen var lagt pa Sankt Hans Aften.
Dagsorden blev gennemgaet, og der var ingen bemrerkninger til denne.

Ad 1 forsat. valg af referent
Som referent blev Philip Maury valgt. Referenten prreciserede, at referatet ville blive
udarbejdet som et beslutningsreferat med gengivelse af dagens beslutninger og saledes
ikke indeholde referat af dagens diskussioner.
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Ad 2. a: Aflaeggelse af bestyrelsens beretning
Formanden aflagde, pa vegne af bestyrelsen, beretningen for det forl0bne ar. Der blev
underrettet om, det grundet Corona krisen havde vëeret et mëerkeligt ar, m0der havde
Vëeret afholdt elektronisk.
Af beretningen fremgik det ogsa;
- at bestyrelsen havde indk0bt nye vaskemaskiner og faet en besparelse grundet servicefirmaets manglende overholdelse af services kontrakten,
- at den var i gang med en kortlëegnlng af pulterkamrene og at dette arbejde nëermest
havde f0rt bestyrelsen til Rigsarkivet,
- at man skal huske at smide reklameaviser til avisgenbrug og ikke lade disse flyde i
opgangen,
- at man havde tilmeldt foreningen FiberNet, og at udgiften ikke havde vëeret sa h0j som
budgetteret, eftersom foreningens garnie telefonkabler kunne genbruges,
- at foreningen sammen med administrator havde skifte forsikring og opnaet en god
besparelse,
- at altanentreprisen var underskrevet.
Efter fa bemëerkninger og sp0rgsmal, herunder ogsa nogle af general karakter sa som, at
man ikke matte lade klude ligge oven pa radiatorerne grundet brandfaren, at man skulle
lukke porten til, sa den ikke blëeser op og at man tillige skal huske at lukke d0rene, og at
man ikke matte stjëele pëererne i këelderen samt endeligt at bestyrelsen b0r blive bedre til
at give svar til medlemmerne, tog dirigenten, pa generalforsamlingens vegne, beretningen
til efterretning.
3. Forelaeggelse og godkendelse af Arsregnskab for 2018 og andelsvaerdi for
2019/2020
GLB Revision havde lavet regnskabet, som vanligt, og dirigenten gennemgik regnskabet.
Det blev fastslaet, at der ikke var kommet nogen forbehold fra revisoren og at regnskabet, ogsa efter revisors vurdering var retvisende billede af forenin~ens aktiver og
passiver. Dirigenten gjorde opmëerksom pa, den uafhëengige revisors pategning pa side
2, 3 og 4 i regnskabet.
Det kunne konstateres, at der havde vëeret et overskud pa ca. 209. 753 kroner, dette var
marginait under det budgetterede budget pa ca. 213.000 kroner.
Det blev pointeret, at balancen er en historisk oversigt over foreningens aktiver og
passiver for datoen den 31.december 2019, som pa baggrund af Regnskabsloven skal
forvises i regnskabet. De posteringer som var den 31. december 2019 er sandsynligvis
ikke de samme i dag.
Principperne omkring beregningen af andelskronen blev gennemgaet.
Dirigenten udbad sig sp0rgsmal og kommentarer til arsregnskabet. Der var ikke nogen
sp0rgsmal til regnskabet som efterf0lgende enstemmigt og med alle stemmer blev
godkendt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at ansëettelse af andelskronen blev fastsat
til den maksimale faktor 714,50 med afsëet i den fortegne valuarvurdering.
Da der ikke var andre forslag til vëerdi fastsëettelse, blev forslaget sat til afstemning og

vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Generalforsamlingen havde derpa vedtaget en andelskrone med faktoren 714,50, som
gaelder frem til naeste ordinaere generalforsamling.
En specifikation af den rene andelsvaerdl for de forskellige andelslejligheder fremgar af
regnskabet 2019 pa side 23.
Fastfrysning af valuarvurderingen blev derpa sat til afstemning:
Bevaeggrundene og konsekvenserne omkring Lejelovens aendringer blev beskrevet og
gennemgaet.
Det kunne konstateres, at der er mange forskellige parametre inde over ud~egningen af
andelskronen, at man lkke kan fastfryse dem aile, men regeringen har t1lladt, at en
boligforening, der bruger en valuarvurdering til udregning af andelskronen, kan fastfryse
valuarvurderingen.
Som situationen er nu, var det den globale vurdering, at det vil vaere sagligt, at lave en
fastfrysning; generalforsamlingen tllsluttede sig enstemmigt og med aile stemmer at
fastfryse valuarvurderingen indtil anden beslutning matte blive truffet.
4 . Godkendelse af budget for 2020121

Det blev besluttet, at boligafgiften ikke skulle stige og at de 11JVrige udgiftsposter skulle
have en mindre stigning.
Generalforsamlingen godkendte, uden debat, budgettet.

s.

Forslaq

Vedt~qtsamdrinq af § 11

Bestyrelsen motiverede forslaget om en vedtaegtsaendring af § 11
Efter

motivationen

og

fa

sp0rgsmal,

blev

forslaget

sat

til

afstemning.

Med én stemme imod og 20 for, blev det vedtaget, at indsaette et nyt stk. 2 til § 11 som
lyder:
En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst 1 ar, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmaessige formai.
Andelshaveren skal opretholde sin folkeregisteradresse i lejligheden, og hver enkelt
korttidsudlejningsperiode skal vaere af 3 til 10 dages varighed og kan sammenlagt hflljst
udg0re 6 uger pr. kalenderar.
Opgangen og naboopgangens 0vrige beboere skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om korttidsudlejningen. Orienteringen skal indeholde information om
antallet af lejere, lejeperiodens laengde og kontaktoplysninger til den korttidsudlejende
andelshaver. Orientering til beboerne skal laegges i deres postkasse eller slas op i
opgangen.
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Desuden skal bestyrelsen forudgaende skriftligt vëere orienteret om, at lejligheden
forventes udlejet. Bestyrelsen kan fastsëette nëermere regler for, hvordan underretningen
skal ske.
Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og r1ivrige regler overholdes af
fremlejetager, jf. stk. 3.
Derpa blev stk. 3 sat til afstemning:
Enstemmigt og med aile stemmer blev det vedtaget, at et nyt stk. tre skal lydes saledes:
Bestyrelsen kan nëegte andelshaver korttidsudlejning i en periode pa 2 ar, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne jf stk. 2.
Overtrëedelse af forbud, jf. stk. 2, 1. pkt. eller almindelige reglerne for udlejning,
herunder vilkarene jf. stk. 2, anses for at vëere til alvorlig skade eller ulempe for andre
medlemmer eller forenlngens virksomhed hvilket kan, efter pakrav eller i gentagelsestilfëelde, medfrllre eksklusion.
Forslag om tilladelse til at holde hunde som vejer under 25 kg

Marianne J. Werth stillede forslag om, at det matte tillades at holde hund i foreningen, hvis
denne vejede under 25 kg. Forslagsstilleren kunne ikke selv give m0de, men Peter K.
Steinaa motiverede forslaget.
Forslaget blev debatteret over lëengere tid, hvorunder det blev drf1Jftet om en hund pa under
25 kg. var en lille hund hvis dan vejede 24 kg. Forskellige hunderacer blev vendt og
forskellige oplevelser med hunde der gf1Jr nar deres ejere ikke var hjemme blev vendt. Det
generelle problem med hundeefterladenskaber blev tillige vendt.
Efter debatten var slukket blev forslaget sat til afstemning og afvist med stemmerne 15
imod, to for og fire blanke.
Forslag om tilmelding af foreningen til "Nabohjaelp"

Forslaget blev motiveret af Torben Hansen. Der var uklarhed om forslaget ville betyde en
udgift for foreningen, men forslaget blev, efter kort debat sat til afstemning og vedtaget
med 14 stemmer for, tre imod og fire blanke.
Forslag om optagelse i ABF.

Forslaget blev motiveret af Torben Hansen. Der var uklarhed om hvor stor en udgift
forslaget ville betyde for foreningen, men forslaget blev, efter kort debat, hvor administrator var af den vurdering, at administrationen kunne matche ABFs kapaciteter, sat til
afstemning og forkaster med 20 stemmer imod, én for. Der blev ikke afgivet nogle blanke
stemmer.
6. Valg til bestyrelsen.

Formand Peter Steinaas og Aleksander Jokanovic mandater var pa valg og begge modtog
genvalg.
Ikke andre stillede op til at indtage mandaterne hvorfor de opstillede blev med applaus.
Bestyrelsen bestar herefter af:
Formand Peter Steinaa, hvis mandat udlf1Jber i 2022 .

Aleksander Jokanovic, hvis mandat udl0ber i 2022.
Jens Gummesens, hvis mandat udl0ber i 2021.
Kim Landt, hvis mandat udl0ber i 2021.

7. Eventuelt.
Alle opfordres til at rydde frellesarealer for effekter; for- og bagtrapperne fungere som
flugtveje og ma ikke blokeres.
Der blev modtaget en appel om at kontakte foreningens bestyrelse skriftligt og bedst pr. email: abcumberland1916@gmail.com.
Bestyrelsen opfordrede til, at man skriv hvis lyset var gaet, men at man slev kontaktede
foreningens handvrerkere, hvis der opstod en akutskade.
Det blev bemrerket, at mange ruder var utrette og at det var valuarens vurdering, at ca. 80
- 90 % af termoruderne var punkterede.
En andelshaver spurgte til kontaktoplysningerne pa en god snedker.
Mette Dangaard Weber, havde desvrerre faet brudt sit krelderrum op, og savnede en
undskyldning fra gerningsmanden.
Da der ikke fremkom yderligere takkede dirigenten for god ro og m0de orden og erklrerede
generalforsamling for afsluttet, idet aile dagsordens punkter var udf0rligt behandlet,
klokken var da ca . 20.14. Samtidigt takkede dirigenten for en god og positiv debat og
0nskede aile en god Sankthansaften.
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Ovenstaende referat er et beslutnin referat, og referatet indeholder saledes kun et
ekstrakt af det som blev nc:evnt pa generalforsamlingen.
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