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GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Mandag den 18. marts 2019 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Selvejerboligselskabet
Havnen III i krypten til Allehelgens Kirke, Ungarnsgade.
Dagsordenen var følgende:
1

Valg af dirigent.

2

Bestyrelsens beretning.

3

Årsregnskab.
a. Varmeregnskab.

4

Bestyrelseshonorarer.

5

Husleje.
Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen.
1 Forslag om indkøb af en stor gasgrill til brug i gården.

6

2 Forslag om ny internetløsning fra Fibia eller Fiberby.
3 Forslag om elektronisk venteliste.
4 Forslag om at undgå nepotisme.
5 Forslag om nye højbede.
7

Valg til bestyrelsen.
På valg er:
- Formand, Tom Frederiksen (modtager genvalg)
- Sekretær Michael Holm (modtager ikke genvalg)
- Bestyrelsesmedlem Majken Nielsen (modtager genvalg)
- Bestyrelsessuppleant Marta Stawska (modtager genvalg)

8

Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Revisor Jytte Riber Kristensen (modtager ikke genvalg)
Revisorsuppleant Martha Stawska (modtager ikke genvalg)

9

Eventuelt
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Ad 1
Til dirigent valgtes advokat Kjeld Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
og beslutningsdygtig samt at 49 ud af 130 andelshavere var til stede.
Ad 2
Der henvistes til den trykte beretning.
På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at der er afsat penge til at male den resterende del af facaden.

Ad 3
Den af Grant Thornton Statsautoriserede revisionspartnerselskab udarbejdede årsrapport for 2018
blev gennemgået. Rapporten udviser et overskud på kr. 472.415. Egenkapitalen udgjorde pr. 31.
december 2018 kr. 15.395.284.
Der er ikke udgiftsført renter på byggelånet over driften, idet renteudgifterne er medtaget i byggeregnskabet. I 2019 vil der være udgifter til renter.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Andelskronen blev fastsat som opgjort i note 1 i årsrapporten. Når byggeregnskabet er endeligt
godkendt, vil der blive taget kontakt til Københavns Kommune for at få godkendt forbedringer
udført i forbindelse med byfornyelsen. Forbedringerne vil kunne tillægges andelskronen, som derfor forventes at stige væsentligt i 2020. På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget om, hvor
stort et beløb kommunen vil godkende.
Der er hjemtaget et realkreditlån til indfrielse af byggelånet, og renteniveauet har været med foreningen, således at lånet optages til en meget lav rente. Der er derfor ikke behov for at forhøje
boligafgiften.
Ad 3.a
Varmeregnskabet er aflagt uden bemærkninger.
Ad 4
Der var ikke forslag til ændringer i bestyrelseshonorarer. Bestyrelsen takkede nej til et forslag om
f.eks. en middag til bestyrelsen for det ekstraordinært store arbejde med byfornyelsen.
Ad 5
Der er ikke forslag om forhøjelser af huslejen.
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Der afholdes fest i anledning af foreningens 100 års dag lørdag den 14. september 2019.
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Ad 6.1
Det blev besluttet, at der kan indkøbes en grill for et beløb op til kr. 10.000, forudsat at der kan
findes en forsvarlig løsning for opbevaring af gasflasker.
Ad 6.2
En repræsentant for Fibia og en repræsentant for Fiberby redegjorde for de 2 selskabers løsninger.
Fibia har en løsning, hvor der tilbydes såvel internet som TV og telefoni. Der vil ikke være nogen
bindinger.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med bestyrelsen beslutter, om der skal indgås
aftale med Fibia eller Fiberby.
Det blev besluttet, at gruppen skal træffe en hurtig afgørelse.
Ad 6.3
Administrator oplyste, at de nye regler om persondatasikkerhed vanskeliggør en sådan løsning,
idet ventelister ikke må lægges ud på nettet med navne.
Andelshavere opfordres derfor til at kontakte bestyrelsen for at få oplyst, hvor de står på ventelisten som føres hos bestyrelsen.
Ad 6.4
Ib Stoustrup fremlagde Jan Dahlerup's forslag og redegjorde nærmere for forslaget, som er begrundet i, at Per Frederiksen - formand Tom Frederiksens bror - udfører arbejde for ejendommen.
Forslaget går derfor på, at familiemedlemmer til bestyrelsen ikke må arbejde for foreningen.
Bestyrelsen oplyste, at der er stor tilfredshed med Per Frederiksens arbejde, og at han er kr. 120130 billigere end andre håndværkere pr. time.
Ved en håndsoprækning blev der stemt om, hvorvidt afstemning om forslaget skulle ske skriftligt.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Det blev besluttet, at foreningen fortsat kan lade Per Frederiksen udføre arbejder for foreningen.
Ad 6.5
Forslaget blev vedtaget.
Ad 7
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Fiberby kan alene tilbyde en løsning med internet.
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Tom Frederiksen blev genvalgt som formand.
Som sekretær blev valgt Christina Bjørn, og Majken Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består herefter af formand Tom Frederiksen (2019), næstformand Karl Westergaard
(2018), sekretær Christina Bjørn (2019), kasserer John Christensen (2018) og Majken Nielsen
(2019).

Ad 8
Til revisor blev valgt Gitte Ulm.
Til revisorsuppleant blev valgt Arne Frimann.
Ad 9
Alt storskrald skal fremover anbringes i storskraldsrummet og ikke ved containeren.
Bestyrelsen prøver at få en affaldscontainer til plastik.
Bestilling af vasketider blev drøftet. Spørgsmålet er, om det skal være muligt at bestille mere end
4 timer. Der var mange meninger, og der blev ikke truffet nogen endelig beslutning.
Foreningens 100 år markeres med en fest lørdag den 14. september 2019. Der blev nedsat et festudvalg bestående af Louise, Tommy, Maja, André og Kira, som sammen med bestyrelsen arrangerer en fest.

Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:

Som formand:

Kjeld Jørgensen

Tom Frederiksen
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Marta Stawska blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Camilla Hansen var valgt i 2018.
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Tom Henning Frederiksen

