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REFERAT

KøBMANDSBO

vM/- 11.-12.05.2016
GENERATFORSAMLING IO.MAJ 2016
Den årlige generalforsamling i Foreningen Købmandsbo blev afholdt 10.05.2016 kl. 18,00 - 1.9,15 i Pavillonen med 35 deltagere - 28 beboere og7 eksterne.
Generalforsamlingen omfattede endvidere KHK's Legat og Herfurths Legat.

Formanden, Vagn MØrup {VM}, bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen iom. vedtægtens § 17
havde udpeget Hans Stige, - formand for University College Sjælland - til dirigent.

Dirigenten fastslog, at med opslag i ejendommen 21-.04.2016 og samtidig udlægning på Foreningens
hjemmeside med dagsorden i om. vedtægtens § 19 var generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Nævnte det rettidigt indsendte forslag under punkt 4 på dagsorden.
Alle medlemmer af Foreningen Købmandsbo har stemmeret, og det var 30 af de tilstedeværende - 24
beboere og 6 eksterne - og derudover afgivet 6 fuldmagter.
1. BERETNING OM FORENTNGENS VTRKSOMHEp r pET FORrøBNE ÅR.

VM aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der omfattede Foreningen KØbmandsbo, KHK's Legat med
ejendommen "Købmandsbo" og Herfurths legat.
A. Økonomi: Reviderede og underskrevne årsrapporter - begge uden forbehold - for Foreningen KØbmandsbo og KHK's Legat blev fremlagt2L.O4.2O16 - sammen med interne driftsregnskaber og - budgetter (der blev omdelt på mødet).
Efter nogle års drøftelser med revisorerne er det lykkedes at få en opstillingsform iårsrapporeterne, der
så nogenlunde svarer til et almindeligt årsregnskab.

* Foreningen Købmandsho fik et overskud på377 t.DKK inkl. Schneiders Mindelegat, der blev overført
til egenkapitalen, der herefter udgjorde 9.289 t.DKK.
lgen i 20L5 er den væsentligste årsag til det store overskud kursgevinster på 240 I.DKK i fm. omlægning
af obllgationer og udtrækninger - samt et engangsbeløb på 53 t.DKK i fm. afvikling af Maja Christiansens
Legat.
For 2015 er budgetteret med et overskud på 65 I.DKK.

*

KHK's Legat fik et overskud på 10L t.DKK, hvoraf de 86 I.DKK skyldtes kursgevinster på obligationer.
Ligeledes her er overskuddet overført til egenkapitalen, der herefter udgjorde 9.412 t.DKK.
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For 2016 er budgetteret med et underskud på 1L4 I.DKK.

*

Begge årsrapporter blev gennemgået af KS under punkt 2, og driftsbudgetter af VM under punkt 3.

* Herfurths

Legat har efter tilladelse fra Civilstyrelsen alene fået udarbejdet et internt regnskab, der
viser, at de 3 livsvarige legatarer har fået udbetalt nettooverskuddet med 1/3 til hver.
Legatet eksisterer reelt alene i kraft af en mindre, årlig legatydelse fra et eksternt legat.
B. Eiendommen: Ejendommens driftsresultat gav igen i år et positivt driftsresultat - 121I-DKK - hvilket
alene skyldes besparelser på vedligeholdelses - og reparationsomkostninger.

Der er i årets Iøb brugt 457 I.DKK på disse mod budgetteret 633 I.DKK, og med største enkeltbesparelse
på flyttelejligheder, som vi heldigvis slap for i 2015.
Vi har dog i år måttet sige farveltil Elisabeth Meisner - enke efter Karl Meisner - efter at have boet i
"Købmandsbo" i 24 år.

beboermødet 17.11.2015 blev der orienteret om mulighederne for at få nuværende etstrengede sløjfesystem udskiftet til et tostrenget system (dualanlæg) uden omkostninger for ejendommen.
Der blev - bortset fra en enkelt beboer - nikket ja fra de øvrige 27 beboere til at fortsætte forhandlingerne for at få denne modernisering af TV-anlægget gennemført.

C. TV: På

for så vidt også besværlige pga. det bureaukrati, der
præger YouSee's arbejde, men en acceptabel kontrakt blev underskrevet af begge parter 12. april201.6.
Det nye dualanlæg vil også tilhøre ejendommen.
Disse forhandtinger har været ret så langstrakte og

Vi har haft et indledende mØde 09.05.20L5 med projektleder fra Dansk Kabel TV, der skal foretage selve
installationen, vedr. teknik, installations- og tidsplan.
Hvad angår tidsplan er aftalt, at Dansk Kabel TV starter 30.05.2016 med at få monteret det tekniske udstyr og trukket kabler/ledninger (i plastkanaler) og at arbejdet med installation i de enkelte lejligheder
påbegyndes L3.06.2016 - antageligt med en opgang af gangen - og dette arbejde er vurderet at vare en
uges tid.
Hver enkelt får separat advis om en konkret dato for installation af ny stikdåse i pågældende lejlighed,
og der vil kun være få timer, hvor der ikke kan ses TV.
Gives der ikke adgang til lejligheden, bliver signalet i første omgang afbrudt.
D. RØFfri eiendom: Vi har tidligere fået afklaret, at der ikke med tilbagevirkende kraft kan indføres rygeforbud i lejlighederne, men at det fuldt legalt kan g6res ifm. nye huslejekontakter.
Den første af denne slags

blev indgået med

Kaj

Winther Hansen, der pr.

1.

juni 20L6 flytter ind i 106 A.

4.th. efter Elisabeth Meisner.
Denne fremgangsmåde vilvære gældende fremover ved indgåelse af nye huslejekontrakter - så på et
eller andet tidspunkt vil hele ejendommen være røgfri.
E.

Målerbgkendtgørelse: Jf. den "Ny bekendtgørelse om individuel måling af gas, vand, varme agkø-

q
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ling" skal der være installeret separat måleudstyr til individuel registrering af varmt vand, varme og
køling inden udgangen af 2016.
Der er dog en mulighed for at slippe for disse ret så omkostningskrævende installationer, da det både
for varmt vand, varme og køling fremgår af bekendtgørelsen,, at installationerne skal være "teknisk
gen nemførl ige og om kostni n gseffektive".

Vi har igennem flere år foretaget månedlige kontrolregistreringer af både koldt og varmt vand, energiforbrug til varme og til køling (og af elforbrug til både bygning og vaskeri) - og det vil være både overmåde vanskeligt at installere udstyr til individuelle målinger og også særdeles omkostningskrævende, og
omkostningerne vil overhovedet ikke stå i et blot nogenlunde rimeligt forhold til en mulig besparelse.
Det skal i den forbindelse lige nævnes, at vort forbrug af varmt og koldt vand - og af køling - ligger under et landsgennemsnit, medens forbruget af varme er på niveau med ældreboliger.
lfØlge bekendtgørelsen er det ejeren, der selv skalforetage vurderingen af, om betingelserne er til stede
for tekn isk gen nemførlighed og omkostn ingseffektivitet.
Og det er så vores vurdering, at disse betingelser ikke er til stede for ejendommen "Købmandsbo", og at
vi derfor ikke skalforetage os videre i sagen.
F. Afrundine: Bestyrelsen bistået af administrator arbejder bevidst for, at "Købmandsbo" er et godt sted
at bo og være, og at bygninger og installationer inde og ude samt arealer er i god og tidssvarende
stand.

Også i 2015 har der været en del beboeraktiviteter og arrangementer - nytårsfest, runde fødselsdage,

skovtur (som i år er fastlagt til 14. juni) beboermøde, julebanko, KKKK-møder - og det vil også være tilfældet i i 2016.
Bestyrelsen siger tak til de beboere, der tager sig af de enkelte aktiviteter og arrangementer samt holder
haven i fin stand - og også tak til de beboere, der tager sig af andre ting såsom: samler papir op, hejser
flag, ordner flaskecontainer, skifter pærer, checker radiatorer, justerer TV-kanaler m.v.
Endvidere takker vi Jane Bannow for at holde godt styr på tingene og Leif Christiansen for indsatsen i fm.
kontraktforhandlingerne med YouSee - og til den øvrige bestyrelse for at vi også har haft et godt samarbejde i det forløbne år.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer

til beretningen, som dirigenten herefter konkluderede var

taget til efterretning - med akklamation.

Næstformand Kirsten SØrensen (Kslgennemgik de begge reviderede årsrapporter uden forbehold fra
revisor side - og supplerede med talfra de interne driftsrapporter.
A. Foreningen Købmandsbo: KS gennemgik i hovedtræk indtægtssiden med samlede indtægter på 521

1,1
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t.DKK og udgiftssiden med samlede udgifter på LM t.DKK - hvilket giver det omtalte overskud på 377
t.DKK, der er overført til egenkapitalen.
Fra status nævnte KS en obligationsbeholdning på 8.774 t.DKK (anskaffelsesværdi) og omsætningsakti-

ver på 534m I.DKK - samlet aktivmasse på 9.3L1t.DKK
Passivsiden består af en egenkapital på 9.289 t.DKK - hvoraf Schneiders Mindelegat udgør 527 t.DKK samt anden gælde på 22 I.DKK - samlet passivmasse på 9.311 I.DKK
B. KHK's Leeat: Legatet har samlede indtægter på 182 t.DKK - uden ejendommens drift i øvrigt - og
nettoudgifter - inkl. ejendommens drift - på 81I.DKK, hvilket giver et overskud på 101I.DKK.

Status er på aktivsiden opdelt i bundne og disponible aktiver:
Bundne aktiver består af ejendommen "Købmandsbo" med en nettoværdi på 9.281t.DKK obligationer
for 3.155 I.DKK og en mellemregning med disponible aktiver på -1.134 I.DKK.
Disponible aktiver består af obligationer for L29 t.DKK, likvider for 467 t.DKK samt et tilgodehavende hos
den bundne kapital på 1.134 I.DKK.
Egenkapitalen udgør 9.412 t.DKK.
C. Eiendommen "Købmandsbo": Ejendommen havde et sjældent overskud i 2015, der udgjord

e 12t

t.DKK.

Huslejeindtægter på 1.067 t.DKK og med driftsomkostninger på 945 t.DKK - vedligeholdelsesbidrag
overføres til respektive lejemåls vedligeholdelsekonto, og overskud på varmeregnskabet tilbagebetales
til beboerne - giver det overskuddet på de L2L t.DKK.
D, lndstilling: KS indstillede på bestyrelsens vegne de reviderede, godkendte og underskrevne årsrapporter - begge som sagt uden forbehold - til generalforsamlingens godkendelse.
Et enkelt spørgsmål om Foreningens dispositioner vedr. obligationer blev besvaret af VM med en orien-

tering om investeringspolitikken: lndkøb af obligationer med højest mulige forrentning til kurs under
100 (for at undgå kurstab) og obligationer beholdes til udlØb/udtrækning, respektive omlægning.
Dette indebærer i praksis indkøb af 30-årige obligationer.
Der var ikke andre spØrgsmål eller kommentarer, hvorefter dirigenten fastslog, at årsrapporterne var

godkendte - med akklamation.
3. FREMI.ÆGGELSE AF BUDGET FOR 2016.
Driftsbudgetter for Foreningen Købmandsbo og KHK's Legat har været fremlagt - og blev udleveret ef- ter ønske lør og under.mØdet - og VM henviste tildisse bilag ifm. den efterfølgende summariske gen-

tsl

nemgang, da stort set alle aktiviteter og indtægterlomkostninger fremgår af de enkelte bilag - for både
regnskabet for 2015 og for budgettet for 2015

A. Foreningen Købmandsbo: Der er regnet med stort set samme aktivitetsniveau som i de foregående
år, og med fortsat faldende renteindtægter er der budgetteret med et overskud på 65 I.DKK.
Der påregnes ikke nogen overførseltil KHK's Legat.
B. KHK's Lesat: Der er budgetteret med et underskud på 114 I.DKK - hvilket skal ses i sammenhæng
med overskuddene i2Ot4 og 2015.
C. Eiendommen

"Kfbmandsbo": Ejendommens drift er budgetteret med et beskedent underskud på 12

t.DKK.

Ejendommens samlede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger udgØr S78 t.DKK, hvor bygningsvedligeholdelse alene udgØr de 300 t.DKK - jf. separat bilag - hvor vinduerne mod Frederikssundsvej er
største enkeltpost.
Dette arbejde forventes udført ijuni måned, når kommunen langt om længe er helt færdig med at renovere fortove m.v.
D. lndstilling: VM indstillede på bestyrelsens vegne, at generalforsamlingen tog driftsbudgetterne

til ef-

terretning.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, så også her kunne dirigenten konstatere, at budgetterne

for 2015 var taget til efterretning.
4.INDKOMNE FORSI.A6.

Dirigenten meddelte, at Michael Kjellberg (L06 B. 1. th.) rettidigt (]'].O4.2}t6) har fremsendt forslag
om vedtægtsændringer, og at forslaget i sin fulde ordlyd har været fremlagt sammen med indkaldelsen
og lagt ud på hjemmesiden.
Gjorde samtidig opmærksom på, at da der var tale om en vedtægtsændring, krævede en vedtagelse
kvalificeret flertal.
Forslagsstilleren havde forladt generalforsamlingen i starten af mødet og kunne derfor ikke begrunde sit
forslag - og deltagerne havde ikke noget Ønske om at få bestyrelsens begrundelse i indkaldelsen for at
stemme nej gentaget.

Dirigenten gik derfor direkte over til afstemning, der gav følgende resultat:

* Stemte

for:
imod:

0
33 (27 stemmer + 6 fuldmagter)
* stemte blankt: 2 (var ikke klar over, hvad forslagene
egentrig gik ud på)
x Stemte

Forslaget var dermed forkastet.
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Af hensyn til alle medlemmer og revisionen er bestyrelsens indstilling gengivet her:

Bestyrelsen kon ikke gå ind for farsløget og onbefaler ot stemme nej tilforsløget.
Denne stillingtagen er begrundet med:
* At et bestyrelsesmedlem

får et afvigende eller andet synspunkt ift. den øvrige bestyrelse ført til prota-

kols (såfremt dette Ønskes).
Dette er sket et par gange i de seneste mange år.

* At bestyrelsen er sikker på, at den igennem alle årene hør orbejdet i om. den til enhver tid gældende

vedtægt.
* At de
foreslåede sonktionsbestemmelse er uontagelige, og her henvises
gelse af medlemskab).

til vedtægtens § I

vedr.

frato-

5. VALG TrL MEDTEMMER AF BESWRELSEN.
Kirsten Sørensen og Carl Ejler Jensen var på valg efter tur, var villige til genvalg, og bestyrelsens forslag
om genval§ blev fulgt - med akklamation.
5. VALG AF REVISOR.

Bes§relsens forslag om genvalg af Grant Thornton som Foreningen !(6bmansbo's ogtitknyttede lega
tETFTE-vi§ib n §fi rffi a b evledt agef.
I

7. EVENTUELT.
Niels Winther Hansen, der pr. 01.06.2016 overtager lejemålet 106 A.4.th. efter Elisabeth Meisner blev
budt velkommen som ny beboer, gav en kort pr"æsentation af sig selv.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og VM kvitterede med en tak for
sædvanlig venlig og myndig ledelse , og en tak til deltagerne og for de tilsendte fuldmagter - hvorefter
aftenen blev rundet af med den traditionelle spisning: frikadeller og kartoffelsalat.
København

,ff. mai2at6

K0benhavn, 11.05.2015

Hans Stige, dirigent

Bestyrelsen fortsætter uændret med Vagn MØrup som formand. Kirsten Sørensen som næstformand
og med Hans Kiil-Nielsen, Lone Hauge og carl Ejler Jensen som medlemmer.

