REFERAT
A/B Valbyparken – reduceret ordinær generalforsamling 2020
Mødested:

Skriftlig ved instruktionsfuldmagt (grundet COVID19)

Mødedato:

25.06.2020

Repræsenteret:

147 andelshavere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
3. Forelæggelse af drifts— og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af
boligafgiften
Ad. 2 andelskrone
Bestyrelsen indstiller en andelskrone på 67,4058 svarende til 18.941,03 kr. pr. m2.
Ad. 3 boligafgiftsnedsættelse
Bestyrelsen indstiller en nedsættelse af boligafgiften på 9,384%, svarende til en nedsættelse på ca. 3,75
kr. pr. m2. om måneden.
1. Valg af dirigent og referent
Patrick Hemmingsen fra DEAS blev valgt som dirigent og referent med følgende stemmer:
1 stemme imod
1 stemme blank
145 stemmer for
Grundet COVID 19 og regeringens forsamlingsforbud, så bestyrelsen sig nødsaget til at tage
utraditionelle metoder i brug med henblik på vedtagelse af foreningens årsregnskab 2019, vedtage en
andelsværdi samt budget for 2020. Derfor blev der afholdt en reduceret ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er ligeledes opmærksomme på at vedtægterne i øjeblikket tilsidesættes på ﬂere punkter,
men grundet denne ekstraordinære situation er det ikke muligt at afholde en normal ordinær
generalforsamling.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med min. 14 dages frist og derfor lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.
3. Forelæggelse af årsrapport 2019 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse
årsrapporten.
Årsregnskab 2019 var fremsendt sammen med indkaldelsen og årsrapporten vidste et forventet negativt
resultat på 4.442.676 kr. Det negative resultat skyldtes foreningens store vedligeholdelsesprojekt
(fugeprojekt) blev udgiftsført på over 7 mio. kr., hvilket var forventet.
Foreningens F10 lån blev indfriet ekstraordinært i medio 2020 idet foreningen havde en stor
kontantbeholdning. Dette gjorde foreningen for at undgå, at betale negative renter af sit indeståender i
banken. Den 30. juni 2020 blev foreningens 1,5% ligeledes omlagt til et nyt 0% kontantlån med 15-årig
løbetid.
Foreningens egenkapital ligger på 33.695.865 kr. i årsrapporten 2019.

Ejendommen er optaget til valuarvurdering, og valuaren har vurderet andelsforeningen til en værdi på
368 mio. kr., heraf er der hensat 12.2 mio. kr. til fremtidig vedligeholdelse, kursrisiko og risiko for
stigning i afkastgraden.
Andelskronen var indstillet til faktor 67,4058, hvilket giver en andelskroneværdi på 18.941,03 kr. pr.
m2.
Årsrapporten 2019 blev vedtaget med følgende afstemning:
2 stemte blank
145 stemmer for
Den anbefalede andelskrone på 67,2849 blev vedtaget med følgende afstemning:
1 stemme imod
146 stemmer for
Andelskroneværdien på 18.941,03 kr. pr. m2 er gældende.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2019 til godkendelse og beslutning om eventuel
ændring af boligafgiften.
Der var i budgettet 2020 foreslået en boligafgiftsnedsættelse på 9,384% med virkning pr. 1 august 2020
svarerende til en årlig boligafgift på 435 kr. pr. m2.
I budgettet 2020 var der afsat 2 mio. kr. til den fremtidige vedligeholdelse. Grundet omlægning og
ekstraordinær indfrielse af foreningens lån forventes renteudgifterne i foreningen, at falde med ca.
225.000 kr. årligt.
Budgettet 2020 blev vedtaget med følgende afstemning. Se budgettet på næste side.
2 stemmer imod
145 stemmer for

I forbindelse med foreningens reducerede ordinær generalforsamling den 25. juni 2020, er der ikke sket
ændringer i bestyrelsen. Når det igen er muligt, at forsamles i større grupper vil bestyrelsen i samråd
med administrator indkalde til generalforsamling på normalvis med henblik på den resterende dagsorden.
Nærværende referat er et beslutningsreferat.
Referatet er underskrevet med digital signatur med Nem-ID, underskrifterne fremgår bagerst i referatet.

