
Den 24. april 2013 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i 
Ejerforeningen Blåbærhaven i Byengens Selskabslokaler,  
Byengen 230, 2980 Kokkedal med følgende dagsorden: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab 2012 til godkendelse og fremlæggelse 
af budget for 2013. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

På generalforsamlingen var repræsenteret 49 ejere, heraf 13 ved fuldmagt, med et 
fordelingstal 237. Det samlede fordelingstal i ejerforeningen udgør 956. 

Følgende var repræsenteret:  

003, 024, 031, 039, 046, 047, 060, 062, 073, 076, 077, 081, 086, 094, 096, 101, 103, 
106, 108, 114, 116, 119, 133, 134, 140, 152, 157, 162, 174, 175, 177, 178, 182, 183, 
184, 185, 186, 188, 196, 197, 198, 199, 207, 209, 210, 214, 215, 217, 219. 

Derudover deltog Lone R. Hansen fra CEJ Ejendomsadministration A/S.  

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent 

Næstformand Søren Mogensen bød på vegne af bestyrelsen velkommen, og foreslog 
på bestyrelsens vegne Lone R. Hansen som dirigent. 

Der fremkom ingen andre kandidater, hvorefter Lone R. Hansen valgtes som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at der ifølge indkaldelse af den 8.april 
2013 var lovligt indkaldt, og dermed var generalforsamlingen lovlig og 
beslutningsdygtig.  

  

Ad. pkt. 2: Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 



Formanden aflagde på vegne af bestyrelsen årsberetning for det senest forløbne år. 
Beretningen er vedhæftet nærværende referat som bilag. 

Formanden bekendtgjorde under henvisning til foreningens vedtægter vedrørende 
bestyrelsens mulighed for at forhøjelse af sikkerhedsbeløb fra ejerne til ejerforeningen, 
at sikkerhedsbeløbet hæves. Dette indebærer, at ejerpantebrevsstørrelserne 
hæves fra kr. 5.000, til kr. 8.000 pr. fordelingstal for handler indgået efter den 1. 
juli 2013. 

Kim Knudsen (lejl.162) forespurgte til den planlagte udskiftning af en af de nye 
vaskemaskiner, herunder om denne allerede var gået i stykker. 

Formanden oplyste at firmaet har konstateret, at en af maskinerne havde en fejl, og 
derfor blev der foretaget udskiftning. Firmaet arbejdede desuden på nye tiltag 
vedrørende forsøg på at sænke lydniveauet. Formanden nævnte endvidere, at 
maskinerne er lånt og vil efterfølgende, når låneperioden er udløbet, kunne leases 
hvilket bevirker, at ejerforeningen ikke behøver at foretage en større investering. 

Der blev i forlængelse af ovennævnte fra salen anmodet om, at ejerne huskede at gøre 
rent efter sig i forbindelse med benyttelse af vaskemaskiner. Formanden tilkendegav 
desuden på forespørgsel, at alle tilbud – og løsningsmuligheder vedrørende leasing af 
vaskemaskiner er velkomne. Bestyrelsen har undersøgt muligheder vedrørende 
leasing, men understregede, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning, idet 
prøveperioden endnu ikke er udløbet. 

Carl Lundqvist (lejl.152) savnede en nærmere beskrivelse af de årsager, der havde 
bevirket udskiftningen af personalet i ejerforeningen og nævnte, at der havde manglet 
information, og at denne information burde have været tilgået ejerne tidligere. 

Bestyrelsen oplyste hertil, at udskiftningen blandt andet havde været nødvendig da 
bestyrelsen havde erfaret, at der generelt var to dagsordener/procedurer - en officiel og 
en skjult - såvel som udeblivelser, urigtige sygemeldinger, koordinerede 
bortforklaringer m.v. Der blev i øvrigt henvist til opslag i opgangene december 2012 
vedrørende personaleudskiftning. 

Der var i forlængelse heraf en kort diskussion vedrørende den trufne beslutning, 
herunder hvilke informationer og hvor detaljeret ejerne skal informeres, og 
bestyrelsens oplevelser i forbindelse med personaleudskiftningen. Der var blandt de 
fremmødte en forståelse for, at ikke alle personalemæssige detaljer bør tilgå 
medlemmerne. 

Thomas Bak (lejl.077) kvitterede for at bestyrelsen havde taget fat i problemstillingen 
om ejerforeningens pantsikkerhed, herunder krav om forhøjelse af 
ejerpantebrevsstørrelser til kr. 8.000,- pr. fordelingstal mod de nuværende kr. 5.000,- 
gældende for handler der indgås efter den 1. juli 2013.  



Forespurgte i den forbindelse om der var mulighed for at sikkerheden også blev 
forhøjet for de p.t. eksisterende sikkerheder til ejerforeningen. 

Lone R. Hansen nævnte kort at spørgsmålet havde været overvejet i bestyrelsen, men 
at det ville kræve en vedtægtsændring og ville pålægge ejerne en udgift til 
tinglysningsekspedition såvel som for selve forhøjelsen. Desuden ville det 
administrativt være en større opgave at sikre, at alle foretog den fornødne forhøjelse. 

Bestyrelsesmedlem Peter Silberg oplyste i forlængelse af den aflagte beretning, at 
ejerforeningens forsikring sidste år havde været sendt i udbud, og der efterfølgende 
var indgået en 5 årig aftale med Codan. Codan har hele tiden været ejerforeningens 
forsikringsselskab, men udbudsrunden havde sikret en bedre dækning og lavere pris 
med Codan. Han præciserede desuden, at der i ejerforeningens forsikring også er 
dækning for glas og kumme i de enkelte lejligheder (bortset fra de gamle termoruder 
mod altanerne). 

Der blev sluttelig givet ros til bestyrelsen for den veludførte opgave med fugning af 
ejerforeningens klimaskærm. 

Der fremkom ikke yderligere til aflagte årsberetning, hvorefter dirigenten konstaterede 
at beretningen var taget til efterretning. 

  

Ad. pkt. 3: Forelæggelse af årsregnskab 2012 til godkendelse og fremlæggelse af 
budget 2013 

Bestyrelsesmedlem Brian Pedersen fremlagde på vegne af bestyrelsen regnskab 2012 
i hovedtal til godkendelse, og nævnte de store grupper som indtægter, 
ejendomsomkostninger, vedligeholdelse og administrationsomkostninger. Herunder 
nævntes årets resultat kr. ÷ 2.186.538,-. 

Brian Pedersen gjorde herunder opmærksom på at kr. 145.000,- vand-/varmeregnskab 
(årsregnskabets side 6) skal flyttes, og fremstå som selvstændig post.   

Til posten ejendomsomkostninger nævntes specielt poster, hvor der havde været 
afvigelser i forhold til det budgetterede, blandt andet vand og varme (fællesanlæg), 
renovation og elektricitet (fællesanlæg), årsregnskabets side 5. 

Til note 3 (årsregnskabets side 9) reparation og vedligeholdelse nævntes såvel det 
budgetterede som det realiserede for 2012, herunder posterne til asfalt, nøglesystem 
anden del og opgangsbelysning. I alt realiseret til reparation og vedligehold kr. 
2.515.941,-. 

Der fremkom enkelte spørgsmål til regnskabet der blev besvaret af bestyrelsen, 
herunder blev det blandt andet oplyst at vand- og varmeregnskab endnu ikke ved 
udsendelse af indkaldelse til generalforsamling, var modtaget i administrationen. 



Vedrørende budget oplyste formanden, at dette normalt sidder bagerst regnskabet, 
hvilket det beklageligvis ikke havde gjort ved årets udsendelse, men var blevet 
afleveret i forbindelse med indskrivningen. Dette budget er ligeledes vedhæftet 
nærværende referat. 

Budget 2013 er reguleret over for ejerne pr. 1.1.2013. 

Der blev på forespørgsel fra generalforsamling af bestyrelsen nævnt at der i det 
forgangne år er udført mange opgaver, og mange venter i de kommende år, herunder 
som tidligere nævnt asfaltering af udenomsarealer samt udgift til ny containergård. 

Der blev fra Lars Knudsen (lejl.178) meddelt at budgetteringen forekom høj, og der ville 
være manglende likviditet i foreningen på et givet tidspunkt. Bestyrelsen svarede hertil 
at der er mange kommende opgaver i foreningen, og disse vil for nogle opgavers 
vedkommende eventuelt kunne finansieres ved fælleslån, men at sådanne ikke ville 
blive foretaget uden en generalforsamlingsbeslutning. 

Serkan Ôzûpek (lejl.199) opfordrede ejerforeningens bestyrelse til at få udfærdiget en 
vedligeholdelsesplan over f.eks. en 10 årig periode, og nævnte i forlængelse af sin 
opfordring at det kunne være svært at følge med i de opgaver, der skal udføres på 
ejendommen i den kommende årrække. 

Dette gav anledning til en kort diskussion vedrørende kommende planer for 
ejendommen, pris for udarbejdelse af en egentlig vedligeholdelsesplan, budgetter for 
kommende planer/opgaver. 

Flere ejere nævnte, at der ikke behøvedes en egentlig plan, men ”blot” en skrivelse til 
ejerne vedrørende kommende planer/opgaver jfr. det 15 årige budget som bestyrelsen 
benytter et internt arbejdsværkstøj. Der fremkom ikke yderligere til årsregnskab 2012 
eller de fremlagte budgetter, hvorefter dirigenten konstaterede, at årsregnskabet 2012 
var enstemmigt vedtaget og budgettet taget til efterretning. 

  

Ad. pkt. 4: Indkomne forslag 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde stillet forslag om ny husorden for 
Ejerforeningen Blåbærhaven. 

Formanden beskrev i den anledning kort historien om ejerforeningens husorden, 
herunder at forslaget egentlig ”kun” er en præcisering af allerede gældende regler 
formuleringsmæssigt samt at mange bestemmelser har været praktiseret i mange, 
mange år, og således havde vundet hævd. 

Eneste punkt der gav anledning til en kort diskussion var § 18 vedrørende støj: 



Erik Nielsen (lejl.047) nævnte med henvisning til ovennævnte §, om tidspunktet kl. 9.00 
også var gældende for håndværkere, eller der var en undtagelse herfor. 

Thomas Bak (lejl.077) tilkendegav, at det er et godt projekt, og det er godt at tingene 
bliver præciseret overfor såvel over for nye - som ”gamle” ejere. Nævnte at det kunne 
være en god ide, at begge udgaver af husordenen havde været udsendt – dels den 
gældende og det nye forslag. 

Der fremkom yderligere kommentarer vedrørende § 18, ligesom der kort nævntes 
problematik vedrørende brug af parkeringspladser. 

Generalforsamlingen enedes om ændring af § 18 i den nye husorden til denne 
formulering: 

§ 18 Støj: ”Boremaskiner, bankende – og vibrerende værktøj må ikke 
benyttes mellem kl. 20.00 og 09.00.  
Dette gælder også vaskemaskiner og andre hvidevarer i lejlighederne, 
hvis disse støjer til gene for de omkringboende.  

Eventuel dispensation for bestilte håndværkere til nødvendigt arbejde 
mellem kl. 7.00 - 9.00 mandag - fredag kan gives  
efter henvendelse på kontoret mindst to hele arbejdsdage forud. Kontoret 
vil da varsle de berørte opgange”. 

Herefter blev bestyrelsens forslag til ny husorden enstemmigt vedtaget. 

  

Ad. pkt. 5: Valg af formand 

Formand Susanne Sønderstrup valgt i 2012 for en toårig periode var ikke på valg, 
hvorfor punktet udgik. 

  

Ad. pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Mogensen og Peter Silberg begge valgt i 2011 var på 
valg, og havde oplyst at være villige til genvalg. 

Bestyrelsesmedlem David Christensen valgt i 2012 for en toårig periode var udtrådt af 
bestyrelsen i december 2012. Fra sin suppleantpost var Brian Pedersen indtrådt i 
bestyrelsen, og havde oplyst at være villig til valg for den resterende periode. 

Kurt Simonsen valgt i 2011 havde oplyst at han ikke ønskede genvalg. 



Bestyrelsen foreslog Christian Høeg Andersen (lejl.196) til bestyrelsen for en toårig 
periode. Christian Høeg Andersen præsenterede sig kort for generalforsamlingen. 

Der fremkom ingen andre kandidater. Valgt til bestyrelsen blev således Peter Silberg, 
Søren Mogensen, Christian Høeg Andersen alle for en toårig periode samt Brian 
Pedersen for en etårig periode. 

  

Ad. pkt. 7: Valg af suppleanter 

Formanden oplyste at bestyrelsen havde opfordret dels Samir Coho (lejl.185), og 
Kirsten Lauritzen (lejl. 210) til opstilling til valg som bestyrelsessuppleanter. Begge de 
nævnte præsenterede kort sig selv for generalforsamlingen. Der fremkom ingen andre 
kandidater, hvorefter Samir Coho og Kirsten Lauritzen begge blev valgt for en etårig 
periode. 

Alle valg til bestyrelsen skete med akklamation. 

  

Ad. pkt. 8: Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg til IN-Revision A/S. IN-Revision (nu Christensen & 
Kjærulff, statsaut. revisorer A/S).  

Der fremkom ingen andre kandidater, hvorefter Christensen & Kjærulff, 
stats.aut.revisorer blev genvalgt. 

  

Ad. pkt. 9: Eventuelt 

Der oplystes kort på forespørgsel om kommende hækplanter og lamper ved sti, der 
forhåbentlig giver lys til begge sider. Sidstnævnte projekt sker i samarbejde mellem 
bestyrelsen v/formanden og ejer Thomas Bak. 

Der blev fra ejer opfordret til at der blev benyttet energipærer i ejerforeningen, hvor 
dette er muligt samt forespurgt til, hvor man kan komme af med nævnte energipærer 
ved endt brug. 

Servicechef Renè Dyberg oplyste at der netop er anbragt en spand til dette formål i 
containergården. 

På forespørgsel vedrørende træk fra postkasser oplyste formanden, at der fortsat 
arbejdes på sagen, herunder at få Mefa til at betale for en ændring. I forlængelse heraf 
diskuteres kort automatisk dørstop. 



Sluttelig oplyste formanden på forespørgsel vedrørende om bestyrelsen havde 
overvejet en justering af a/c varmebeløb, at bestyrelsen afventer varmeregnskab 2012, 
og er opmærksom herpå. 

Der fremkom ikke yderligere til punktet eventuelt, hvorefter dirigenten takkede for god 
ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 20.50. 

  

  

Formand                                                                         Dirigent/referent 
Susanne Sønderstrup                                                    Lone R. Hansen 

  

Klik her for bilag: 

 Årsberetning 2012 

 Ny husorden 

 Budget 2013 

  
  
 


