REFERAT AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F DREJØGÅRDEN
Den 21. september 2021 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen
Drejøgården med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.
A.
B.
6.
7.
8.
A.

B.

C.

9.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællingsudvalg på 3 medlemmer
Information fra bestyrelsen.
Bestyrelsens beretning
Anlægsprojekter 2021-2026
Godkendelse af årsregnskab v/ Bestyrelsen
Regnskab for 2020
Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Forslag vedr. kælderrum
Godkendelse af budget
Budgetforslag for 2021
Valg af revisor
Valg til bestyrelsen
Valg af formand
På valg er formand Jens-Olsen Hansen, der ikke genopstiller. Til gengæld opstiller
nuværende næstformand Jakob Olsen som formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er medlemmerne Poul Jacobsen og Karl-Emil Pedersen. Poul Jacobsen
genopstiller ikke. Karl-Emil Pedersen genopstiller ligesom begge suppleanter
Christian Lundgaard og Mads Holfort stiller op som egentlige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter
På valg er suppleanterne Christian Lundgaard og Mads Holfort, der begge opstiller
som bestyrelsesmedlemmer. Der mangler altså opstilling af 2 suppleanter. Afgående
formand Jens-Ole Hansen og afgående kasserer Poul Jacobsen opstiller som
suppleanter, hvis ingen andre opstiller.
Eventuelt

Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent.
Advokat, Niels Hupfeld, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, herunder at 40
ejerforeningsmedlemmer var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt på
generalforsamlingen, svarende til et fordelingstal på 161/1000.
Ad punkt 2 – stemmetællingsudvalg.
Til stemmetællingsudvalg blev valgt Morten Christensen, Kristina Jalonska og Frederik
Ørtoft.
Ad punkt 3 – Information fra bestyrelsen.
I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen havde ejerforeningens bestyrelse
udsendt en skriftlig årsberetning, der er vedhæftet nærværende referat. Sammen med
årsberetningen var tillige udsendt oplysning om kommende anlægsprojekter i perioden
2021-2026.
I henseende til sidstnævnte oplyste bestyrelsesmedlem Jakob Olsen, at afslutning af
faldstammeprojekt med Greenpipe forventes at ske i oktober/november 2021. Herefter vil
afsluttende regnskab for udgifterne hertil kunne udsendes til ejerforeningsmedlemmerne
med anmodning om indbetaling af deres forholdsmæssige andel af udgifterne til projektet
kontant, hvilket vil være med opkrævning enten 1. december 2021 eller 1. januar 2022.
De ejerforeningsmedlemmer, som ikke indbetaler kontant, vil automatisk deltage i et
fælleslån optaget af ejerforeningen, som vil blive afviklet ved månedlige indbetalinger fra
de i fælleslånet deltagende ejerforeningsmedlemmer.
Endvidere oplyste Jakob Olsen, at de kommende facadearbejder på foreningens ejendoms
murværk, der var planlagt til udførelse i 2022, muligvis bliver udskudt. Priserne på
arbejdets udførelse og materialer er steget meget, hvorfor bestyrelsen ikke er sikker på, at
man kan gennemføre disse arbejder i 2022, således at det måske må vente til 2023.
Et ejerforeningsmedlem forespurgte til udbedring af de skader, der er sket på ting, som står
i ejerforeningsmedlemmernes kælderrum i forbindelse med Greenpipes udførelse af
renovering af faldstammer.
Bestyrelsesmedlem Karl-Emil Pedersen oplyste, at forsikringstaksator skulle være
rekvireret, og at de 3-4 ejerforeningsmedlemmer, der var blevet ramt af skader i deres
kælderrum i forbindelse med Greenpipes udførelse af deres arbejder på ejendommen, alle
var i proces i henseende til forsikringsmæssig behandling, taksering m.v.
Endvidere oplyste Karl-Emil Pedersen, at betaling af de sidste 10% af entreprisesummen til
Greenpipe er tilbageholdt, indtil bestyrelsen har sikret sig, at alle forhold er udbedret.

Et ejerforeningsmedlem forespurgte endvidere til betalingerne til YouSee. Bestyrelsen
kunne bekræfte, at betalingerne til YouSee var ophørt pr. 1. juli 2021, hvorved
ejerforeningen opnår en årlig besparelse på ca. kr. 456.000 fremadrettet.
Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning af de forsamlede.
Ad punkt 4 – Godkendelse af årsregnskab.
Administrator, Advokat Niels Hupfeld, gennemgik årsregnskabet for 2020, herunder
resultatopgørelse samt opgørelse over aktiver og passiver, hvorefter der var lejlighed til at
stille spørgsmål eller kommentere på samme.
Et ejerforeningsmedlem forespurgte til prisen for parkering, hvortil bestyrelsen oplyste, at
udgiften til parkering andrager kr. 150 pr. måned.
Samme ejerforeningsmedlem beklagede sig over rengøringsniveauet i ejendommen, samt
at ejerforeningens udenomsarealer, herunder hæk mv., ikke bliver holdt ordentligt.
Bestyrelsen oplyste, at man ikke har fundet det hensigtsmæssigt at gennemføre større
rengøring i ejendommen, førend Greenpipe er færdige med deres arbejder. Dette er snart
tilfældet, hvorefter bestyrelsen vil foranstalte udførelse af en større rengøring af
indendørsarealerne. I henseende til udendørsarealerne har der tilsyneladende været en
dårlig kommunikation mellem foreningen og gartneren, som bestyrelsen mente var den
primære årsag til, at en række opgaver tilsyneladende ikke var udført. Bestyrelsen vil følge
op på dette.
Endelig opfordrede et ejerforeningsmedlem til, at bestyrelsen stiller forslag om tilføjelse til
ejerforeningens husorden om, at når ejerforeningsmedlemmer laver større byggearbejder i
deres ejerlejligheder, skal dette udføres i tæt samarbejde med repræsentanter for
bestyrelsen/ejerforeningen.
Herefter blev årsregnskabet sat til afstemning og enstemmigt godkendt.
Ad punkt 5 – Indkomne forslag.
Ad forslag 5.A
Bestyrelsen stillede ikke forslag.
Ad forslag 5.B
Ejerforeningsmedlem Bodil Knudsen stillede forslag angående kælderrum gående ud på, at
der bliver sat en anordning på kælderrummene, hvoraf det fremgår, hvilke ejere
henholdsvis lejere, der benytter det pågældende kælderrum, herunder hvorledes man kan
komme i telefonisk kontakt med samme. De som ikke efterkommer dette, skal kunne
opkræves et gebyr herfor.

Forslagsstiller motiverede sit forslag med, at hun var træt af, at man fortsat ikke havde fået
styr på fordelingen af kælderrummene, og hvem der bruger hvilke kælderrum.
Bestyrelsen erklærede sig positivt stemt over for forslaget, men fandt det dog
hensigtsmæssigt, at man begrænsede orienteringen på kælderrummene til at anføre,
hvilken ejerlejlighed det pågældende kælderrum tilhører. Mange ejerlejlighedsmedlemmer
ønsker ikke deres navn og telefonnummer sat på kælderrummene.
Dette erklærede forslagsstiller sig indforstået med.
Herefter blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med overvældende flertal.
Ad pkt. 6 - Godkendelse af budget.
Administrator, advokat Niels Hupfeld, gennemgik budgetforslag for 2021, som ikke
indeholder stigning i ejerforeningsbidraget.
Et ejerforeningsmedlem opfordrede til en ændring i budgettet, således at P-afgiften for
parkering i gården forhøjes til kr. 180 pr. måned, ligesom samme ejerforeningsmedlem
ønskede, at ejerforeningsbidraget skulle nedsættes med kr. 30 pr. måned pr. fordelingstal
med virkning fra 1. november 2021.
Dirigenten tilkendegav, at forslaget om stigning i P-afgiften ikke kunne behandles på
generalforsamlingen, idet det havde forudsat, at der forinden var stillet forslag herom i
overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter.
I henseende til forslagsstillers ønske om en reduktion af ejerforeningsbidraget blev dette sat
til afstemning. 3 stemte for en reduktion af ejerforeningsbidraget i henhold til forslagsstillers
ønske, de resterende 37 ejerforeningsmedlemmer stemte for det budget, som bestyrelsen
havde lagt frem om bibeholdelse af det nuværende niveau for opkrævning af
ejerforeningsbidrag.
Dirigenten konstaterede herefter, at det af bestyrelsen fremlagte budget var endeligt
vedtaget på generalforsamlingen.
Ad pkt. 7 - Valg af revisor.
Revisor Henrik Degn blev genvalgt.
Ad punkt. 8 - valg til bestyrelsen.
A. Valg af formand.
Bestyrelsesformand Jens-Ole Hansen og bestyrelsesmedlem Poul Jacobsen fratrådte
bestyrelsen efter henholdsvis 19 og 16 års medlemskab af ejerforeningens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlem Jakob Olsen takkede på vegne ejerforeningen for Jens-Ole Hansen og
Poul Jacobsens mangeårige store arbejde i ejerforeningsregi, og de forsamlede takkede
samme ved applaus.
Som ny formand for ejerforeningens bestyrelse uden modkandidater blev valgt tidligere
næstformand Jakob Olsen.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen blev genvalgt Karl-Emil Pedersen, og som nye medlemmer af bestyrelsen
blev valgt tidligere suppleanter Christian Lundgaard og Mads Holfort.
C. Valg af suppleanter.
Som suppleanter blev valgt Celina Buhl Lykkehus og Jens-Ole Hansen.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Jakob Olsen, formand, 26F
Karl-Emil Pedersen, 26F
Lars Thisted, 26F
Christian Lundgaard, 26F
Mads Holfort, 26E

(1 år)
(2 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)

Suppleanter: Celina Buhl Lykkehus og Jens-Ole Hansen
Ad punkt 9 – Eventuelt.
Et ejerforeningsmedlem gjorde opmærksom på, at oplysningerne på ProBo, ejerforeningens
hjemmeside, om at Dansk Kabel TV tilbyder medlemmerne gratis internet, ikke er korrekt.
Bestyrelsen vil undersøge pågældende forhold, og hvis det er korrekt, vil bestyrelsen sørge
for, at dette bliver rettet på hjemmesiden.
I henseende til fælleslån vedrørende det igangværende og snart afsluttede
faldstammeprojekt, oplyste administrator, advokat Niels Hupfeld, at når projektet blev
afsluttet, vil regnskab blive udsendt til alle ejerforeningsmedlemmer, hvoraf det fremgår,
hvor meget hver enkelt ejerforeningsmedlem skal betale til dækning af udgifterne til
faldstammerenovering pr. fordelingstal. Af skrivelsen vil fremgå hvilken dato,
ejerforeningsmedlemmerne senest skal indbetale deres forholdsmæssige andel af disse
udgifter til ejerforeningen. Af samme skrivelse vil fremgå, at i fald man ikke har indbetalt
sin forholdsmæssige andel af udgifterne inden en given dato, vil man automatisk deltage i
et fælleslån, optaget i ejerforeningsregi, som afvikles over en årrække med månedlige
opkrævninger fra ejerforeningen til de ejerforeningsmedlemmer, som deltager i fælleslånet.
Et ejerforeningsmedlem gjorde opmærksom på, at elevatoren i opgang 26E ikke altid virker,
som den skal. I det hele taget fremstår nogle af elevatorerne i dag som værende slidte, og

vedkommende opfordrede alle ejerforeningsmedlemmerne til at undlade at overfylde
elevatorerne og benytte dem med respekt, således at de holder længst muligt.
Afslutningsvis forespurgte et ejerforeningsmedlem til ændring af viceværtens åbningstider,
således at det igen bliver muligt at opnå et møde med samme om eftermiddagen.
Bestyrelsen oplyste, at viceværten tidligere har haft eftermiddagsåbent, men det blev
opgivet, eftersom stort set ingen ejerforeningsmedlemmer benyttede sig heraf. Bestyrelsen
vil overveje, om man skal ændre på viceværtens åbningstider fremadrettet.
Da der ikke var yderligere til generalforsamlingen, hævede dirigenten denne, idet han
takkede for god ro og orden.

Den
Som dirigent:

I bestyrelsen:

Niels Hupfeld

Jakob Olsen
Karl-Emil Pedersen
Lars Thisted
Christian Lundgaard
Mads Holfort
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BESTYRELSENS BERETNING
SEPTEMBER 2021

Opsamling på det seneste år
Bestyrelsens beretning er en opsamling på de væsentligste aktiviteter, der er foregået i ejendommen og
ejerforeningen siden seneste ordinære generalforsamling samt en status på, hvordan bestyrelsen ser på
det kommende år.
Da seneste ordinære generalforsamling blev udskudt til september 2020 pga. coronasmitten, er
beretningen dog dækkende hele 2020. Bortset fra coronasmitten, har 2020 sådan set være et stille år i
ejendommen.
Anlægsprojekter
2020 var året, hvor den gamle plan med anlægsprojekter 2020 var færdiggjort, og eneste udestående var
sådan set bare restbetalingen på de 35 kr. pr. fordelingstal, der fortsætter frem til juni 2021.
Samtidig var det også året, som bestyrelsen brugte til at planlægge en ny plan for anlægsprojekter frem
til 2026. Den plan blev vedtaget på generalforsamlingen d. 28. september 2020, og er sådan set allerede
igangsat med det første anlægsprojekt om Renovering af faldstammer.

Økonomi
Økonomien i 2020 har været relativt god. Der var budgetteret med et overskud på 432 t.kr., og
overskuddet blev 675 t.kr. De ekstra ca. 250 t.kr. skyldes mindre omkostninger til bl.a. elektricitet og
administration end budgetteret. Ejerforeningens egenkapital er øget til ca. 2,6 m.kr. Bestyrelsens
målsætning er en egenkapital på mellem 2,5 og 3,5 m.kr. over tid, men det er givet, at denne vil have
udsving de kommende år grundet anlægsprojekterne, der skal udføres frem til 2026.
I juni 2021 er det sidste gang der skal betales den midlertidige forhøjelse på 35 kr. pr. fordelingstal for
anlægsprojekterne 2014-2020. Til gengæld starter i juli 2021 en ny midlertidig forhøjelse på 50 kr. pr.
fordelingstal for anlægsprojekterne 2021-2026. Altså reelt en forhøjelse på 15 kr. pr. fordelingstal.
Samtidig har bestyrelsen valgt at sænke ejerforeningsbidraget til 340 kr. pr. fordelingstal også fra juli
2021. Dette er en sænkning på ca. 1 kr. pr. fordelingstal, og gøres for at få et pænt rundt tal.
Ydermere skal der sidst i 2021 finansieres Renovering af faldstammer, som skal betales pr. fordelingstal
(forventningen pt. er ca. 6.000 kr. pr. fordelingstal). Dette bliver som en engangsindbetaling fra ejerne,
og der bliver mulighed for at indgå i et fælleslån.

Det kommende år
Det kommende år står der primært Renovering af faldstammer på programmet. Dette projekt blev
igangsat i februar 2021 og afsluttes i løbet af oktober 2021 – altså som planlagt. Bestyrelsen vil gerne
takke alle beboere for i stor udstrækning at have fulgt de anvisninger, der er givet.
Udover Renovering af faldstammer, vil bestyrelsen også bruge 2021 på at forberede det næste
anlægsprojekt, der vil være første etape af Renovering af murværksfacaderne. Planen er, at denne første
etape skal gennemføres i løbet af 2022.
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STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER 2021-2026
Præsenteret på generalforsamlingen
21. september 2021

Baggrund
På ejerforeningens ordinære generalforsamling d. 28. september 2020 blev det besluttet at igangsætte
en række anlægsprojekter i perioden 2021-2026. Hvert år på den ordinære generalforsamling giver
bestyrelsen en status på projekterne samt et forslag til hvilke anlægsprojekter, der skal igangsættes i
indeværende år.
Selve forslaget, der blev godkendt på generalforsamlingen d. 28. september 2020, kan ses på
Drejøgårdens hjemmesiden, hvor der er en specifik underside. Her kan man læse mere om projekterne
og finansiering af disse.

Anlægsprojekter
I 2021 gennemføres projektet Renovering af faldstammer. Faldstammerne er efterhånden gamle og
slidte, og flere steder rustne. Det har desværre givet anledning til vandskader de senere år i et omfang,
så vores ejendomsforsikring ikke længere dækker vandskader forårsaget af faldstammerne. Derfor er
det kritisk, at dette projekt udføres så hurtigt som muligt. Løsningen bliver i lighed med den, der blevet
foretaget ifm. renovering af stigstrengene, hvor der sker en indvending coating af røret. Efter projektet
er afsluttet, hvilket forventes at være i oktober 2021, vil omkostningerne blive fordelt ud på ejerne i
forhold til fordelingstal. Der vil være mulighed for at indgå i et fælleslån. Ender omkostningerne med
det budgetterede vil der derfor skulle indbetales 6.000 kr. pr. fordelingstal når hele projektet er opgjort.
I 2022 forventes det at første etape af Renovering af murværksfacaderne igangsættes. Dette projekt
er planlagt i 3 etaper, som forventes i 2022, 2024 og 2026. Det er dog den til enhver tid siddende
bestyrelse, der kan beslutte om denne plan skal følges eller der er andre presserende projekter, der skal
prioriteres ind i stedet for. Grundet de meget stigende håndværker priser og priser på materiale, kan dette
projekt vise sig at blive dyrere end antaget.
Det økonomiske overblik over anlægsprojekter 2021-2026 ser ud som tabellen nedenfor.
Anlægsprojekt
Fugning på altaner
Renovering af faldstammer
Renovering af murværksfacaderne
Rensning og justering af udsugning
I alt
*) Faldstammeprojektet er finansieret direkte af ejerne.
Tallene er estimater.

2021
Estimat

2022-2026
Estimat
150.000

6.000.000
6.750.000
600.000
13.500.000

Budget
150.000
*) 6.000.000
6.750.000
600.000
13.500.000

Budget 2021
E/F Drejøgården
Budget 2021

Budget 2020

kr.

1.000 kr.

Regnskab
2020
1.000 kr.

Regnskab
2019
1.000 kr.

Indtægter
Ejerbidrag

4.080.000

4.090

4.093

4.093

Ekstraordinær opkrævning 35/50 kr/måned/ford.tal

510.000

420

420

420

Vaskeriindtægter

160.000

160

157

171

Lejeindtægter

439.000

408

422

397

Renteindtægter

0

0

0

0

Diverse indtægter

0

0

0

3

5.189.000

5.078

5.092

5.084

Vandafgifter

160.000

140

138

128

Ejendomsskatter og renovation

455.000

428

430

393

Elektricitet

275.000

300

223

259

11.000

9

4

6

Forsikringer

394.000

253

250

170

Serviceaftaler

425.000

652

632

631

1.000.000

1.000

1.020

670

Ejendomsservice

875.000

870

799

797

Administration

412.000

407

376

383

Revision

35.000

35

32

31

Rådgiverhonorar

60.000

60

33

56

Foreningsomkostninger

68.000

75

54

49

Planlagt vedligeholdelse

625.000

355

369

2.844

Indtægter i alt

Omkostninger

Kontorhold, ejerforening

Almindelig vedligeholdelse

Afskrivning maskinpark

0

80

79

79

Renteomkostninger

5.000

1

0

1

IT / Signalforsyning

17.000

16

10

13

-35.000

-35

-32

-41

4.782.000

4.646

4.417

6.469

407.000

432

675

-1.385

Refunderet købsmoms
Omkostninger i alt
Årets resultat

