708 – A/B Hyrdevangen

Referat af ordinær generalforsamling – 29.10.2019

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab, nøgleoplysningsskema 4, forslag til værdiansættelse, og
eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Bestyrelsen foreslår at forhøje andelskronen fra 56,0 til 60,0.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår at boligafgiften stiger 1 % pr. 1.7.2020.
5. Forslag:
a. Endelig godkendelse af, at vedtægtens nuværende § 6.4. slettes og erstattes af følgende
nye bestemmelse:
”Der udstedes eller transporteres ikke andelsbeviser i forbindelse med salg af andele, da
det er købsaftalen der danner grundlag for overdragelse af andelen, og indskud vil fremgå af købsaftalen, ligesom indskud også fremgår af foreningens årsrapport.”
Vedtægtsændringen godkendtes med kvalificeret flertal på den ordinære generalforsamling den 30.10.2018, men skal 2. behandles fordi der ikke var repræsenteret 2/3 af andelshaverne ved 1. behandlingen.
b. Bestyrelsen foreslår, at foreningens nuværende 2% kontantlån med en oprindelig hovedstol på 101.986.000 kr. og en restløbetid på 22,5 år omlægges til et lavere forrentet kontantlån med en løbetid på 20 år. En foreløbig beregning viser, at der ved omlægning til et
20-årigt 0,5% kontantlån med en hovedstol på 97.306.000 kr. kan opnås en ydelsesbesparelse på 445.480 kr. Indeholdt i besparelsen vil der i det foreslåede nye lån være en
væsentlig forøgelse af gældens afdrag - i år 1 beregnet fra et afdrag på årligt 3.416.329
kr. til 4.675.087 kr., svarende til en årlig stigning på 1.258.758 kr.
c. Bestyrelsen foreslår at udskifte lejlighedernes hoveddøre (disponibel på bankkontoen er i
øjeblikket 4,7 mio. kr. før salg af lejelejligheder).
d. Bestyrelsen foreslår ændring af varmecentralens styringsteknik.
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af administrator.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
Ad.1.
Formand Michael Laursen bød velkommen.
Søren Kornum, By & Bolig, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet der i generalforsamlingen deltog 92 andelshavere.
Der forelå endvidere 19 fuldmagter, så 111 ud af i alt 251 andelshavere var repræsenteret på
generalforsamlingen.
Til behandling under dagsordenens pkt. 5 var der indkommet 7 medlemsforslag vedrørende
henholdsvis hundehold, gæsteparkeringskort, flere parkeringspladser, vandmålere, ejerpantebreve og tinglysning, adgang til kældernedgangen samt adgang til vaskerier. Alle forslag er bilag
til referatet.
Endvidere deltog revisor Gert Larsen, BDO.
Birgit Kornum, By & Bolig, blev valgt som referent.
Ad. 2.
Bestyrelsens beretning blev forelagt af formand Michael Laursen og er vedhæftet referatet.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
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År 2019 den 29. oktober afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Hyrdevangen. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:
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Ad.3.
Revisor, Gert Larsen, BDO, gennemgik regnskabet 2018/19, som udviste et underskud på kr.
772.806 efter afdrag på prioritetsgæld. Det negative resultat fremkom som følge af udgifter til
vejvedligeholdelse og kunstgræs i boldbur.
Der havde herudover været en fortjeneste på kr. 841.239 ved salg af en lejelejlighed.
Regnskabet for 2018/19 godkendtes.
Bestyrelsen havde indhentet ny handelsværdivurdering fra statsautoriseret ejendomsmægler og
valuar Bente Kjølhede på 394 mio. kr.

Inden indstillingen blev taget til beslutning, orienterede revisor om regeringens planer om at sløjfe boligreguleringslovens § 5.2., som giver en udlejer mulighed for at opkræve markedsleje for
en gennemgribende moderniseret lejelejlighed. Hvis bestemmelsen fjernes, så vil den mulige lejeindtægt i udlejningsejendomme falde med den uheldige bivirkning at andelsejendommes handelsværdi vil falde tilsvarende. Det sker fordi en andelsejendoms handelsværdi fastsættes ud fra
værdien af ejendommen som udlejningsejendom. Problemet diskuteres i øjeblikket intenst i de
politiske forhandlinger som pågår, men hvis der ikke findes en måde at beskytte andelsejendommene på, vil en ophævelse af § 5.2. umiddelbart medføre at foreningens handelsværdi falder, og at foreningens andelskrone skal nedsættes, hvilket i givet fald sker helt automatisk og vil
blive meddelt skriftligt til andelshaverne.
Den foreslåede andelskrone på 60,00 godkendtes.
Revisor forelagde herefter det nye lovpligtige nøgleoplysningsskema bilag 4, som kun adskilte
sig fra regnskabets nøgleoplysninger med et nyt punkt L1, hvor der kan svares ja eller nej til om
foreningen har udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering.
Ad.4.
Gert Larsen, BDO, forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2019/20 som godkendtes.
Desuden godkendtes den indstillede boligafgiftsstigning på 1 % pr. 1.7.2020.
Ad.5.
a. Vedtægtsændringsforslag til § 6.4. med følgende formulering
”Der udstedes eller transporteres ikke andelsbeviser i forbindelse med salg af andele, da det er
købsaftalen der danner grundlag for overdragelse af andelen, og indskud vil fremgå af købsaftalen, ligesom indskud også fremgår af foreningens årsrapport.”
Forslaget havde været behandlet og foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling i
2018, men da der ikke dengang var tilstrækkeligt fremmøde, skal forslaget forelægges endnu en
generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
b. Omlægning af lån med oprindelig hovedstol på kr. 101.986.000
Gert Larsen, BDO, gennemgik forslaget. Siden udsendelsen af indkaldelsen havde kurser og
renter ændret sig således, at et nyt lån vil blive et 20-årigt 1,0 % kontantlån med en forventet årlig besparelse på kr. 288.020
På forespørgsel oplyste Gert, at det ikke kunne betales sig at omlægge foreningens andet lån,
da det ville medføre et tab på ca. kr. 6 mio., som er forudbetalt præmie for renteloftsaftalen.
Forslaget om omlægning af foreningens lån pr.1.1.2020 med en oprindelig hovedstol på kr.
101.986 blev enstemmigt vedtaget. Ved godkendelsen bemyndigedes bestyrelsen samtidig til at
underskrive alle for sagen nødvendige dokumenter.
Tilføjelse efter generalforsamlingen: Dagen efter generalforsamlingen blev lånet opsagt og nyt
lån blev kurssikret til kurs 97,5300 med en årlig besparelse på kr. 275.938.
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Med en handelsværdi på kr. 394 mio. og en afsat sikkerhedsreserve på kr. 20.516.956 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen at forhøje den nuværende andelskrone 56,00 til 60,00.
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c. Udskiftning af alle hoveddøre på Utterslevvej 13 A-F, 17 A-F og Hyrdevangen 46-54
Formand Michael Laursen fremlagde bestyrelsens forslag. Der er indhentet tilbud på udskiftning
af samtlige opgangs- og kælderdøre samt på hoveddøre til 222 lejligheder til en pris på kr.
4.679.130. Døren vil være en brandsikker ståldør og -ramme med en tre punkt sikkerhedslås og
en nøgle. Låsen skal låses op med nøgle både ude og inde. Hvis der skal være to låse, er prisen
ca. kr. 300,000 højere. Døren har en støjreduktion fra opgangene på 43 DB, træplade for montering af eget navneskilt og et spionhul, hvor det er muligt at montere skærmvideo for egen regning.
Finasiering sker ved træk på disponibelt beløb på bankkontoen. Bankkontoen vil i øvrigt blive
fyldt op igen med fortjeneste fra salg af fire opsagte lejelejligheder.
Udskiftning en dør vil kunne ske på en dag dog uden finish.
Et medlem bemærkede, at der ikke er dørspioner i de nye døre på Utterslevvej 15 A-B. Bestyrelsen vil undersøge om det muligt at eftermontere.

Forslaget om at udskifte opgangs- og kælderdøre samt 22 lejlighedsdørene til en pris på kr.
4.679.130 blev vedtaget med stort flertal.
Forslaget om at lejlighedsdørene dørene skal være med to låse blev nedstemt.
d. Ændring af varmecentralens styringsteknik
Det annoncerede punkt udgik, da bestyrelsen ikke havde modtaget de nødvendige oplysning til
brug for fremsættelse af konkret forslag.
e. Hundehold
Forslagsstiller Janni Lagoni gennemgik sit forslag om de fordele hun ser ved at det bliver tilladt
at holde hund.
Et medlem kom med synspunkter imod hundehold.
Ved skriftlig afstemning blev forslaget forkastet med 64 stemmer imod, 41 stemte for og 5 undlod at stemme og 1 stemme var ugyldig.
f. Gæsteparkeringskort til alle
Forslagsstiller Lene Seitzberg fremlagde sit forslag.
Bestyrelsen oplyste, at prøveordningen med at alle fik et gæsteparkeringskort var stoppet. Der
havde været misbrug af gæstekort, hvor kort havde været udlånt til familie/bekendte til at kunne
holde på foreningens p-pladser, mens de var på arbejde andet steds i byen, Desuden havde flere garagelejere også fået gæstekort, så de kunne holde på en p-plads.
Forslaget om gæsteparkeringskort blev forkastet med et stort flertal.
g. Flere parkeringspladser på området
Forslagsstiller Lene Seitzberg fremlagde sit forslag.
Bestyrelsen oplyste, at den havde talt med foreningens rådgivende ingeniør. Der vil være mulighed for at etablere et dæk over alle nuværende garager med ca. nye 40 p-pladser til en pris på
ca. 15 mio. kr. svarende til ca. kr. 375.000 pr. plads. Da foreningen ikke selv har så mange penge og der skal optages lån, vil det svare til en månedlig leje på ca. kr. 1.800 pr. p-plads.
Lene Seitzberg meddelte derefter, at hun trak sit forslag, da det var mange penge. Men hun opfordrede til, at der arbejdes videre med at etablere mere parkering på ejendommen samt spare
penge op til det.
h. Vandmålere i alle lejligheder
Forslagsstiller Jane Steffensen fremlagde sit forslag.
Bestyrelsen oplyste, at der skal monteres to målere i hver lejlighed og at udgiften hertil vil være
anslået kr. 690.000. Derudover vil der være en årlig udgift til udarbejdelse af vandregnskab.
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Bestyrelsen oplyste, at nye døre af stål og med stålramme vil være mere sikre mod indbrud, men
at det vil tage lidt længere tid for politi, brandfolk m.fl. at bryde dørene op i akutte tilfælde. Bestyrelsen bemærkede, at den ikke er bekendt med, at der er indbrud i ejendommen.
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Søren Kornum, By & Bolig, oplyste, at der for et par år siden er blevet lavet en rentabilitetsberegning hvor besparelser og omkostninger ved at montere vandmålere var blevet beregnet. Beregningen viste, at det ikke var økonomi i at opsætte vandmålere.
Et medlem opfordrede til at være solidarisk og ikke bruge penge på vandmålere. Et andet medlem oplyste, at han havde hørt at grundvandet i Danmark var stigende og synes derfor, at det
skal bruges. Et tredje medlem opfordrede medlemmerne til at spare på vandet.
Bestyrelsen oplyste på forespørgsel, at der p.t. ikke gives tilskud til vandmålere.
Forslaget om vandmålere i alle lejligheder blev forkastet med stort flertal.

j. Adgang til alle kældernedgange
Forslagsstiller Niels Gerdes fremlagde sit forslag, som særlig er fremsat, da kældernedgangen i
13 A er meget ulækker og der altid ligger meget affald i den.
Bestyrelsen oplyste, at årsagen til at alle ikke har adgang til alle kældernedgange er, at det
sandsynligvis vil medføre øget slidtage med mange cykler op og ned igennem kældrene.
Forslaget om adgang til alle kældernedgange blev forkastet med stort flertal.
Bestyrelsen tilføjede, at den vil sørge for, at der for beboerne i 15 A får adgang til kældernedgangen i 17 A.
e. Adgang til alle vaskerier
Forslagsstiller Niels Gerdes fremlagde sit forslag, da han har oplevet, at maskiner er ude af
funktion i sit vaskeri.
Bestyrelsen oplyste, at opdelingen af vaskerierne er sket ud fra, at der med den nuværende
ordning er ca. 80 lejligheder pr. vaskeri. Brugen af vaskerierne er nogenlunde ens. Hvis der er
maskiner, som er ude af funktion, er det vigtigt, at der gives besked til viceværterne, da driftsstoppet ofte kan løses af viceværten ved et tryk på en knap.
Et medlem opfordrede til at det blev lavet en prøveperiode.
Et medlem bemærkede at adgang for alle til alle vaskerier, vil kunne medføre ujævn belastning
af de enkelte vaskerier, så ét vaskeri ville få for mange brugere, mens et andet vaskeri henstod
med høj ledighed.
Forslaget om adgang til alle vaskerier for alle blev forkastet med stort flertal.
Ad. 6.
Bestyrelsesmedlemmerne Lisann Hansen og Rifat Redzepi genvalgtes for en periode på 2 år
med applaus.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand
Bestyrelsesmedlemmer

Michael Laursen
Tonny Rusbjerg
Janni Lagoni
Lisann Hansen
Rifat Redzepi

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år

Som suppleanter genvalgtes Dorthe Kamper og Jesper Skaaning begge for 1 år og med applaus
Ad. 7.
By & Bolig genvalgtes som foreningens administrator med applaus.
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i. Pantebreve og tinglysning
Søren Kornum, By & Bolig, oplyste, at der i sommer blev ændret i pengeinstitutternes regler for
håndtering af ejerpantebreve ved salg af andelslejligheder, så sælgers ejerpantebrev automatisk
blev aflyst og konverteret til et afgiftspantebrev som køber kunne bruge stempelværdien af. På
den baggrund er det aftalt med forslagsstiller Niels Gerdes, at der udsendes et notat herom til alle foreningens medlemmer. Notatet er også bilag til dette referat.
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Ad. 8.
BDO blev genvalgt som revisor med applaus.
Ad.9.
Et par medlemmer gav udtryk for, at de havde følt sig krænket over, at der hos en lejer var blevet skaffet adgang til tætning af altan, da vedkommende ikke var hjemme, og at varslingsfristen
på 6 uger ikke var overholdt.
Bestyrelsen beklagede, da det havde ikke været meningen, at nogen skulle føle sig krænket og
den ville bestræbe sig på at det ikke kom til at ske igen. Bestyrelsen lovede fremadrettet at være
OBS på varslingsfrister.
Et medlem spurgte til besvarelse af en mail sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen oplyste, at mail
kun besvares i kontortiden.

Et andet medlem spurgte til om der er muligt at få en få en kalender over leje af festlokalet for
det kommende år. Bestyrelsen oplyste, at kalenderen p.t. er en fysisk kalender, som anskaffes,
når den bliver udgivet. Bestyrelsen vil se på, om det er muligt at lave en fortløbende kalenderoversigt på hjemmesiden.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og generalforsamlingen blev hævet kl. 20.25.
Referatet underskrives med NemID af den tegningsberettigede bestyrelse, dirigent og referent.
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Et medlem foreslog, at ledige lejligheder slås op på foreningens nye hjemmeside
https://www.hyrdevangen.dk/

A/B Hyrdevangen - Beretning 2018/19
Siden sidst har vi holdt en hyggelig juletræs tænding med dejlig mange der kom og
hyggede
Først i det nye år gik vi i gang med genvands projektet hvilket der gav en del udfordringer som forhåbentlig er ovre nu

Vi fik forskellige forslag fra vores rådgiver bl.a. om p-kælder under boldburet som vi
lagde i graven da dette ville betyde at vi bøde skulle betale for p-plads plus en lejeforhøjelse
Prisen var på ca. 25 millioner kr. som vil sige ca. 300.000 kr. pr. p-plads og for de
penge mente vi at motion var bedre end at stille det dyre forslag
Har så siden hen fået af vide at Københavns kommune sjældent giver bygge tilladelse
til p-pladser og slet ikke når vi er overbebygget
Vi afholdte en sommerfest hvilket var ganske hyggelig men der kom alt for få mennesker så vi syntes at vi skal holde en pause et år eller 2 før vil måske vil prøve igen
Vi har haft en del klager over træk i 15 A-B og vi lavede en prøve lejlighed hvor vi i
samråd med rådgiver fandt ud af hvordan vi kunne stoppe problemet
Arbejdet er udført og da det var så ”lille” en opgaver syntes vi det var bedre at få det
lavede inden en generalforsamling så Beboerne i 15 A-B kunne have en ordentlig
komfort her i denne vinter
Vi har endelig fået vores hjemmeside op og køre se vores flotte hjemmeside på hyrdevangen.dk hvor man kan det meste info og vi er selvfølgelig åbne for input hvis der
er noget vi mangler
Vi holder igen juletræs tænding 24/11 2019 i år da vi har fundet ud af der er flere der
komme når det ikke er 1 søndag i advent

Bestyrelsen
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Henover foråret arbejdede vi på at se om hvilke muligheder der var for at finde flere
p-pladser
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November 2019
Til andelshaverne
i A/B Hyrdevangen

På den ordinære generalforsamling havde et medlem fremsat to forslag om håndtering af ejerpantebreve ved salg af andelslejligheder. Ved fremsættelsen af forslagene var andelshaver ikke klar
over, at der er sket ændring af, hvad der sker med et ejerpantebrev ved salg.
Før ændringen skulle kreditor/panthaver (typisk en bank) sørge for enten at ejerpantebrevet aflyses eller overdrages til køber. Det er ændret til, ar ejerpantebrevet slettes og stempelværdien bevares i form af et afgiftspantebrev, som en efterfølgende køber gratis overtager.
Der kan være gamle ejerpantebreve, som ikke er blevet aflyst eller overdraget. Du har mulighed for
at tjekke i Andelsboligbogen, hvad der er tinglyst i din andel. Du kan tjekke det her:
https://www.tinglysning.dk/tinglysning/landingpage/landingpage.xhtml
Hvis det af Andelsboligbogen fremgår, at der er tinglyste dokumenter, som IKKE står i dit navn,
bedes du kontakte os på post@byogbolig.com
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Ejerpantebreve i andelslejligheder

Artikel fra EjendomDanmarks hjemmeside 25.10.19:

Bankers håndtering af ejerpantebreve ved ejerskifte
Som en følge af, at ejerpantebreve nu kan omdannes til afgiftspantebreve, har bankerne lavet en
aftale om håndtering af afgiftspantebreve.
Det fremgår af sektoraftalen, at procesreglerne og kommunikationsmulighederne er:
Sælgers pengeinstitut sørger for at underpant aflyses, og at parkeringspåtegningen tinglyses.

Aftalen indebærer, at sælgers bank altid omdanner et ejerpantebrev til afgiftspantebrev i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig eller ejerlejlighed. Der laves ikke længere transport i ejerpantebreve. Dette er uanset, om køber ønsker at overtage ejerpantebrevet eller ej.
I henhold til aftalen er sælgers bank forpligtet til at sende en parkeringspåtegning på ejerpantebrev
til tinglysning senest fem bankdage efter, at sælgers gæld er indfriet.
Såfremt køber finansierer købet ved et ejerpantebrev, opretter købers bank selv et ejerpantebrev.
Til brug for reduktion af tinglysningsafgiften kan købers bank gøre brug af afgiftspantebrevet.
Aftalen sikrer, at et ejerpantebrev ikke forbliver i sælgers navn ved overdragelse, idet ejerpantebrevet uanset aftale bliver parkeret som afgiftspantebrev. Dermed skulle det ikke længere blive et
problem at få overdraget ejerpantebrevet til køber.
Hvad skal administrator gøre?
EjendomDanmark kan konstatere, at denne sektoraftale har medført, at nogle pengeinstitutter på
vegne af køber retter henvendelse til administrator/andelsboligforeningen og beder dem om at
sørge for, at sælgers pengeinstitut tinglyser afgiftspantebrev.
I henhold til sektoraftalen punkt 4.7.2 er det købers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut, der i
samarbejde skal sørge for tinglysningen, eventuelt i fællesskab med en underpanthaver, hvis denne er forskellig fra sælgers pengeinstitut.
Sektoraftalen er ikke bindende for administrator, andelsbolig- eller ejerforeningen, hvorfor der blot
er tale om en ændret proces hos pengeinstitutterne.
Imidlertid er det relevant for administrator at konstatere, at køber ikke længere kan få ejerpantebrevet transporteret, men at det skal parkeres som afgiftspantebrev.
Såfremt køber ikke skal bruge afgiftspantebrevet, bør administrator kontrollere, at sælgers bank
har foretaget behørig tinglysning af afgiftspantebrev.
Se sektoraftalen:
https://ejd.dk/media/239658/forretningshaandbog-for-tinglysningsrelaterede-faellesprocesser-vers100.pdf
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Købers pengeinstitut sørger selv for at nedlyse/aflyse afgiftspantebrevet, hvis der er anvendt tinglysningsafgift til et nyt pantebrev.
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Birgit Kornum

Søren Kornum

Referent
På vegne af: By & Bolig Administration APS
Serienummer: CVR:30587766-RID:86406592
IP: 188.179.xxx.xxx
2019-11-13 10:05:06Z

Dirigent
På vegne af: By & Bolig Administration APS
Serienummer: CVR:30587766-RID:65336022
IP: 188.179.xxx.xxx
2019-11-13 10:20:00Z

Michael Laursen

Tonny Michael Rusbjerg

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-436675509564
IP: 80.164.xxx.xxx
2019-11-13 10:46:27Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-401947717461
IP: 80.71.xxx.xxx
2019-11-13 12:37:51Z

Rifat Redzepi

Janni Lagoni

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-961131135356
IP: 80.71.xxx.xxx
2019-11-13 16:52:46Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-986382546841
IP: 80.71.xxx.xxx
2019-11-13 18:13:42Z

Lisann Hansen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-957352280699
IP: 80.71.xxx.xxx
2019-11-16 12:09:37Z
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