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GENERALFORSAMLINGSREFERAT 

SELVEJERBOLIGSELSKABET HAVNEN III 

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Selvejerboligsel-

skabet 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. 

6 Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen. 

1 Forslag fra Camilla Hansen om at holde kat. 

2 Forslag fra Camilla Hansen om at få altan ud mod vej. 

3 Forslag fra Ib Stroustrup om at der bliver serveret gløgg og æbleskiver til jul. 

4 Forslag fra Jan Dahlerup om at familiemedlemmer til bestyrelsesmedlemmer ikke må 
arbejde for Havnen III. 

5 Fo' rslag fra Louise Thorup om ændring af regler om vasketidsreservation. 

6 Forslag fra Louise Thorup om at "gårdrygere" tager deres cigaretskodder med sig, 
når de går. 

7 Forslag fra Louise Thorup om opsætning af ny infotavle i porten. 

8 Forslag fra Louise Thorup om at man skal præsentere sig ved opstilling til en besty-
relsespost. 

7 Valg til bestyrelsen. 

På valg er: 

- Formand Tom Frederiksen (modtager genvalg) 
- Sekretær Michael Holm (modtager genvalg) 

- Bestyrelsesmedlem Majken.  Nielsen (modtager genvalg) 
- Bestyrelsessuppleant Sune Keller (modtager ikke genvalg) 
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8 Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg er: 

Revisor Jytte Riber Kristensen (modtager genvalg) 

Revisorsuppleant Marta Stawska (modtager genvalg) 
9 Eventuelt 

Ad 1 

Til dirigent valgtes advokat Kjeld Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovlig og beslutningsdygtig samt at 58 ud af 130 andelshavere var til stede. 

Ad 2 

Der henvises til den trykte vedlagte beretning. 

Tom Frederiksen redegjorde nærmere for byfornyelsestilskuddet på kr. 8,8 mio. Arbejdet 

igangsættes snarest med indhentning af tilbud, der efterfølgende skal forelægges for Køben-

havns kommune til godkendelse. Hvornår arbejdet igangsættes kan derfor ikke oplyses for 
nuværende. 

For de andelshavere, som får indlagt badeværelser, vil det være foreningen, der lægger pen-

gene ud, men pengene skal tilbagebetales til foreningen ved salg. 

Ad 3 

Den af Grant Thornton Statsautoriserede revisionspartnerselskab udarbejdede årsrapport for 

2016 blev gennemgået. Rapporten udviser et overskud på kr. 417.584. Egenkapitalen udgjor-

de pr. 31. december 2016 kr. 13.925.422. 

Foreningens økonomi er særdeles fin, og foreningen har ingen gæld. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Andelskronen blev fastsat som opgjort i note 1 i årsrapporten. 

Ad 3.a 

Der var ingen bemærkninger til varmeregnskabet. 

Ad 4 

Der var ikke forslag til ændringer i bestyrelseshonorarer. 
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Ad 5 

Når byfornyelsesarbejderne igangsættes vil huslejen blive sat op til dæknin.g af ydelserne på 

det lån, der skal optages til finansieringen af arbejderne. Med de foreløbige oplysninger vil 

huslejen stige 6%, når arbejderne sættes i gang. 

Ad 6.1 

Det blev præciseret, at katten alene må være i lejligheden og ikke i gården eller på fælles- 

arealer. En tilladelse vil kun omfatte en kat. 

Efter drøftelser blev forslaget sat til afstemning. Der var flertal for forslaget, der således blev 

vedtaget. Fremover er det således tilladt at have en kat i lejlighederne. 

Ad 6.2 

Camilla Hansen redegjorde for sit forslag. Det blev besluttet, at Camilla Hansen undersøger 

mulighederne for opsætning af altaner med hensyn til Københavns kommune, priser m.v., og 

hvis der fortsat er interesse forelægge et nærmere forslag på en kommende generalforsam-

ling. 

Ad 6.3 

Det blev besluttet, at foreningen betaler for æbleskiver og gløgg, hvis andelshavere tilbyder 

at indkøbe og servere. 

Ad 6.4 

Jan Dahlerup redegjorde nærmere for baggrunden for sit forslag, der har taget sit udspring i 

en kontrovers med gårdmanden, som er bestyrelsesformandens bror. 

Under drøftelserne blev der fra nogle deltageres side udtrykt utilfredshed med, at gårdman-

dens hunde løber løs i gården. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsen er meget tilfreds med gårdmandens arbejde. 

Efter drøftelser blev forslaget sat til afstemning. Forslaget fandt ikke flertal. 

Ad 6.5 

Forslaget og den nuværende reservationsordning blev drøftet. Bestyrelsen tilkendegav, at 

bestyrelsen vil vurdere og lave et servicetjek på, om alle nuværende vaskeklodser er aktive. 

1=, ) denne baggrund trak forslagsstilleren forslaget tilbage. 
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Ad 6.6 

Alle var enige om, at cigaretskodder ikke må smides i gården. Der er opstillet et askebæger. 

Ad 6.7 

Bestyrelsen oplyste, at porten i forbindelse med byfornyelsen vil blive istandsat, da der i den 
forbindelse blev opsat en tavle. 

Ad 6.8 

Der var enighed om forslaget om at nye opstillere til bestyrelsesposter m.v. skal præsentere 
sig. 

Ad 7 

De opstillede til bestyrelsen blev genvalgt. 

Bestyrelsen består herefter af formand Tom Frederiksen (2017), sekretær Michael Holm 

(2017), kasserer John Christensen (2016), Karl Westergaard (2016); og Majken Nielsen 
(2017). 

Til bestyrelsessuppleant blev valgt Marta Stawska og Camilla Hansen. 

Ad 8 

Til revisor blev valgt Jytte Riber Kristensen. 

Til revisorsuppleant blev valgt Marta Stawska. 

Ad 9 

Lisbeth Galle foreslog oprettelse af en Facebook gruppe uafhængig af bestyrelsen og alene til 
socialt netværk. Ingen brok og kritik. 

Der var stor tilslutning til idéen, og flere tilbød deres hjælp til Lisbeth til oprettelsen. 

Der er flere steder problemer med, at lyset ikke slukker. Det er vigtigt, at lyset slukkes og 
døre holdes lukkede. 

Ligeledes at cykler henstilles pænt. 

Som formand: 

Tom gre-deriksen 
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