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Referat af ordinær generalforsamling i AB Bøgehaven 2019 

 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19 til 21 afholdtes den ordinære generalforsamling i 

AB Bøgehaven hos formand Ole Steffensen, Hviddingvej 2E1.3, Rødovre. 

 

Til stede var: 

Repræsentanter for andelslejlighederne 2B, 2C, 2D, 2E1.1(ved forældrene med fuld-

magt), 2E1.2, 2E1.3, 2E1.4, 2E2.3 og 2E2.4 var til stede. 9 lejemål i alt. 

 

Der forelå følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel 

    revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

    eventuel ændring af boligafgiften 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

    På valg er: Ole Steffensen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Formanden Ole Steffensen bød velkommen og indstillede Rasmus Mangor til diri-

gent. Rasmus godkendte indkaldelsen. Leif skulle tage referat. 

  

Ad 2 – Formandens beretning 

Formand Ole Steffensen aflagde beretning. Beretningen er vedhæftet i kopi. Ole be-

nyttede lejligheden til at takke Rasmus og bestyrelsen. Der var ingen negative kom-

mentarer til Oles beretning, som blev godkendt med applaus af generalforsamlingen. 

Se side 5. 

 

Ad 3 – Fremlæggelse af årsregnskab 2018, forslag til værdiansættelse, evt. 

revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 

Da årsregnskabet endnu ikke var færdigt fra Momentum, havde Ole udarbejdet en 

regnskabsoversigt på tal fra Rasmus. Vedligehold var blevet dyrere end budgetteret, 

men vi regner i 2019 ikke med særlige udgifter på dette punkt. Rasmus nævnte, at der 

lige nu er 250 000 DKK på Bøgehavens konto. Næste år regnede Ole med udgifter til 

hoveddøren og trapperummet samt til sydmuren, hvor mørtelen har skader fra vinter-

saltning. 
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Andelskronen er beregnet til 1,91, hvilket betyder, at gavllejlighederne mod nord er 

532 890 DKK værd, og de øvrige, større lejligheder 739 170 DKK værd. Se side 6. 

Momentums regnskab bliver godkendt ved underskrift af bestyrelsen og af admini-

strator.  

 

Ad 4 – Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2019 til godkendelse og 

beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 

Ole havde udarbejdet et budget, som vedlægges referatet i kopi. Bestyrelsen foreslog 

at sænke boligafgiften med 3 %, ca. 30 000 DKK pr. år, fra og med den 1. juni 2019. 

Renteudgiften falder med ca. 6 000 DKK pr. år. Kun 2E1.1 var imod forslaget og 

mente, at det var bedre at bevare pengene til kommende tider. Se side 7. 

 

Ad 5 – Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

  

Ad 6 – Valg til bestyrelsen 

Formanden var på valg i år. Ole efterlyste en ny formand, men der var ikke nogen, der 

meldte sig, så Ole beholder posten. Suppleant er fortsat Henny i 2E2.1. 

 

Ad 7 - Valg af revisor 

Fa. Momentum valgtes til fortsat at skulle kontrollere Foreningens regnskab. 

 

Ad 8 - Eventuelt 

Niels fra 2E1.2 har skabt en hjemmeside, som skal fyldes ud. Beboerne kan sende 

elektronisk materiale til Niels, som efter Bestyrelsens godkendelse lægger det ind på 

Hjemmesiden: ”Hviddingvej2.dk”, se side 4. Regnskabet skal lægges ind. 

 

2E1.1 ville gerne have en venteliste. Niels nævnte, at der allerede var nogle, som 

havde været inde på hjemmesiden, formentligt for at se, om der var lejligheder til 

salg. Man kunne tænke sig at lave en lænke til evt. salgsannoncer. Ventelisten blev 

hæftigt debatteret, og Ole indvilligede i at lave en sådan liste. Rasmus citerede 

vedtægternes § 14 om fortrinsret til at overtage en ledig bolig; se side 3. Bemærk 

afsnittet efter D. 

 

Niels efterlyste en forklaring på, at 2E1.2s afløb i badeværelset gang på gang sendte 

ildelugtende gasser ud? Ole vil sammen med bestyrelsen komme med en forklaring, 

evt. efter besøg af en VVS-specialist. 

Niels opfordrede bilisterne til at parkere parallelt mellem afmærkningerne, og altså 

ikke på skrå.  
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Godkendt april 2019 af Ole Steffensen, Mary-Ann Quaye og Leif Lind 

 

                                       ______________________________________     

 

 

 

 

Citeret fra vedtægternes §14: 
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Forsiden til Niels’s ny hjemmeside: ”hviddingvej2.dk” 
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