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Benløse
eparken Ejerforen
ning

Den
D 26. septembe
s
er 2012

Referat a
af ordinær generalfo
orsamling :

Der var til g
generalforssamlingen frremmødt 34
4 stemmebe
erettigede medlemmer
m
r med et sam
mlet
fordelingstal på 114,5
5.
Bestyrelse
e:
Forrmand:
Steen
S
Ande
ersen
Næ
æstformand:
Per
P G. Hanssen
Sekkretær/referrent:
Bjarne
B
Pete
ersen
Besstyrelsesme
edlem:
Corinn
C
Mog
gensen,
Besstyrelsesme
edlem:
Nibile
N
Sanli
Gæster:
Advvokat:
Vagn San
nggaard Jakkobsen
Revvisor:
Carsten Øhauge
Ø
Adm
ministrator: Niemann Bejerholm

SA
A
PH
H
BP
P
CM
M
NS
S

BP. 181
1, 2.tv.
GH Ejendom A/S
BP. 61
1, st.tv.
BP. 49
9, 1.tv.
BP. 117
7, 1.tv.

VS
SJ
CØ
Ø
NB
B GH Ejendom A/S

Til mødet fforelå følgende dagsorrden:
1.
2.
3.
4.

V
Valg af dirig
gent.
B
Bestyrelsen
ns aflægge
else af årsb
beretning om
o det forløbne år.
F
Forelæggelse og godkendelse a
af regnskab
b samt revisorpåtegn
ning.
B
Bestyrelsen
ns og medlemmernes
s forslag:
A. F
Forslag fra
a medlemm
mer
B. F
Forslag fra
a bestyrelse
en
B
B.1 Forslag
g til tilføjels
se til dekla
aration for Benløsepa
B
rkens Varm
mecentral A.m.b.a.
A
5. Fore
elæggelse og godken
ndelse af b
budget for 2012/2013
2
A. B
Bestyrelsens budgeto
oplæg for 2
2012/2013 fremlægge
f
es af reviso
or.
Vedtagelse
e af budget.
6. Valg
g af bestyrrelsesmedle
emmer og suppleanter.
7. Valg
g af reviso
or
8. Valg
g af administrator.
9. Eve
entuelt
Form
manden indledte genera
alforsamling
gen med at byde velko
ommen til dee fremmødtte beboere,
bestyyrelse og in
ndbudte gæster.

1. Valg af dirigent
Besty
tyrelsen fore
eslog advok
kat Vagn Sa
anggaard Ja
akobsen VS
SJ, ingen m
modkandidatter, VSJ ble
ev
valgtt til dirigent.
VSJ, takkede fo
or valget og konstatered
de, at gene
eralforsamlin
ngen var lovvligt varslet og beslutningssdygtig og sikrede
s
sig, at der var e
en referent,, sekretær/rreferent BP tager refera
at.
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elsens aflæ
æggelse af årsberetnin
å
ng om det forløbne år
2. Bestyre
mand SA afllagde besty
yrelsens berretning (se bilag
b
1.)
Form
Der vvar ingen sp
pørgsmål till beretninge
en.
Bestyyrelsens be
eretning blev
v godkendt .
se af det re
3. Forelæg
ggelse og godkendel
g
eviderede regnskab
r
samt
s
reviso
orpåtegnin
ng
Revis
isor CØ gen
nnemgik reg
gnskabet forr perioden 2011/2012,
2
som var uddsendt sam
mmen med
indka
aldelsen til generalfors
g
samlingen.
CØ, gennemgikk det udsendte regnska
ab meget grundigt,
g
gjo
orde forsam
mlingen opm
mærksom på
å, at
der vvar taget stikprøver
s
i bilag og d
der ikke va
ar fundet nogen
n
uoveerensstemm
melser med det
fremlagte regnskab.
Afvig
gelser fra bu
udget der ka
an nævnes::
Der h
har været et
e fald i vand
dforbrug på 2,4% men en stigning på 3,5% i pprisen fra kommunen,
samttidig er afled
dningsafgiftt steget med
d 7,5% og den
d vil stige
e yderlig i freemtiden. De
et har givet en
besp
parelse på 177.484
1
kr. i forhold til d
det budgettterede.
Repa
aration og vedligeholde
v
else af masskiner har væ
æret 9.750,- kr. under ddet budgettterede, der er
indkø
øbt anoder for 44.800,-- kr., som d er ikke var budgetterett med.
Vedligeholdelse
esarbejde, udskiftning
u
a
af altanpartier i blok 3 er
e 120.580, - kr. billigerre end det
getterede. Udskiftning
U
af
a lamper i tterræn, 5 blokke er 10.650,- kr. biilligere end det
budg
budg
getterede. Der
D har været et tab på
å debitorer på
p 20.000,- kr. det er laavt tiden tag
get i
betra
agtning men
ner CØ.
Regn
nskabet udvviser et sam
mlet oversku
ud på 341.5
557,- kr., der af bestyreelsen foreslå
ås overført til
t
konto
o for overfø
ørt overskud
d.
Spørrgsmål fra fo
orsamlingen
n:
Hvorrdan kan vi få et tab på
å 20.000,- k r. på debito
orer, når vi har
h en tinglyyst deklaration på 27.0
000,kr. på
å hver debittor.
Svarr SA, der ha
ar desværre
e været et pa
ar tvangsak
ktioner, der har taget m
meget lang tid
t og der ve
ed
er be
eløbet bleve
et større end
d det, vi harr deklaration på.
Spørrgsmål vedrr. porto på 36.703,3
kr.,, det er meg
get dyrt.
Svarr CØ, i dette
e beløb er der også geb
byr til betaliingsservice i forbindelsse med indb
betalinger af
a
fælle
esudgifter.
Spørrgsmål vedrr. mobilteleffon m.v. på 28.957,- krr., det er me
eget dyrt.
Svarr CØ, Svar herpå
h
aftale
es at foreligg
ge ved næs
ste generalfforsamling, men er efte
erfølgende
unde
ersøgt og de
et kan derfo
or oplyses a
at, beløbet har
h den størrrelse i dettee regnskabsår, fordi de
er er
indkø
øbt 3 stk. nyye telefonerr og 1 PC m
med monitorr samt oprettet ASDL foorbindelse og mobil e-mail
til de
e 3 telefonerr, som vicev
værterne ha
ar.
Regn
nskabet blev her efter godkendt.
g
5.

Bestyrelsens og
o medlemm
mernes forrslag:
A. Fors
slag fra me
edlemmer
VSJ der er inge
en forslag fra medlemm
merne.
slag fra bes
styrelsen
B. Fors
B.1 Forslag til tilføjelse tiil deklarati on for Ben
nløseparken
ns Varmeccentral A.m.b.a.
orslaget for bestyrelsen
n:
VSJ fremlage fo
else til dekla
aration for B
Benløsepark
kens Varme
ecentral A.m
m.b.a., hvorrved det
Forsslag til tilføje
panttesikrede be
eløb forhøje
es fra kr. 10
0.000,00 til kr.
k 23.000,0
00 pr. aftageer.
Forsslaget lyder som følger:
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Allonge til dek
klaration for Benløsep
parkens Va
armecentra
al A.m.b.a., tinglyst de
en 24.05.85
5 og
sene
ere.
Deklarationen for Benløs
separkens V
Varmecenttral A.m.b.a
a. tinglysess pantstifte
ende for krr.
23.0
000,00 mod
d de nuværende kr. 10
0.000,00 ifø
ølge deklarrationens §§10 som sik
kkerhed for
den til enhver tid værend
de ejers op
pfyldelse aff sine økon
nomiske forrpligtelser iht.
Deklarationen,, jfr. dog § 10, stk. 5 o
og 6.
Der var ingen spørgsmål
s
frra forsamlin
ngen.
VSJ spørger forrsamlingen, om der øn
nskes skriftlig afstemnin
ng, det var dder ingen der
d ønskede
e,
Der efter blev fo
orsamlingen
n spurgt, om
m der var no
ogen, der sttemmer imood, det var der
d ikke, VS
SJ,
mmigt vedta
aget med 34
4 stemmer med et forddelingstal på
å 114,5.
forslaget er herefter enstem
5. Fore
elæggelse og godken
ndelse af b
budget for 2012/2013
2
A. B
Bestyrelsens budgeto
oplæg for 2
2012/2013 fremlægge
f
es af reviso
or.
Budgettet blev forelagt og gennemgåe
et af CØ.
Budgettet er ud
darbejdet med udgangsspunkt i uæ
ændret a’con
nto-opkrævnning i forholld til dem, der
d
blevv vedtaget på
p sidste ge
eneralforsam
mling. Budgettet er bas
seret på indggående afta
aler. Hvor
såda
anne ikke fo
oreligger, err der regnett med anslå
åede prisstig
gninger i forrhold til regnskabsåret
2011
1/2012.
Følg
gende stigninger er indregnet, elfo
orbrug med 5 % og med samme foorbrug som i 2011/2012.
Renovation me
ed 6,5 %, va
andforbrug, vandafledn
ningsafgift og
o rensningssbidrag med
d 8 % i henhold
til modtagne op
plysninger. Bestyrelses
B
shonorar er budgetteret uden stignning til kr. 36.000,-.
Trap
ppevask mvv. med 2 %. Lønninger , pensionsb
bidrag, feriepenge og ssociale ydels
ser til
perssonale med 1 % basere
et på 3 heltiidsansatte viceværter.
v
Administraationshonora
ar med en
stign
ning på 2 %.
%
Besttyrelsen har overvejels
se vedrøren
nde køb af hækkeklippe
h
er i størrelseesorden kr. 100.000,-.
Afskkrivningerne
e er som følge heraf øg
get med kr. 15.000,Øvrige omkostn
ninger er bu
udgetteret m
med anslåed
de prisstigninger på caa. 3 % i forhold til
nskabsåret 2011/2012.
2
regn
kter med i b
budgettet til vedligehold
delse:
Der er taget følgende punk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monte
ering af nye
e altanpartie
er, blok 4.
0,00 kr.
2.950.000
Udskiiftninger af lamper
l
i terrræn ved ga
arage, 33 sttk.
190.200
0,00 kr.
Maling af trappeo
opgange, b lok 9 + 6 op
pgange i blo
ok 10
392.000
0,00 kr.
Diversse ad hoc.
400.000
0,00 kr.
Monte
ering af alum
minium i bu
undstykker på
p indgangs
spartier, 1000 stk.25.000,00 kr.
Reparation af asfalt i indkørrsler ved busvejen sam
mt slidlag
angsti, blok 2
0,00 kr.
på ga
120.000
I alt
4.077.200
0,00 kr.

Det indebærerr uændrede
e fællesudg
gifter fra de
en 1. janua
ar 2013.
f
en:
Spørgsmål fra forsamlinge
nkt 3.
Spørgsmål vedrørende beløb til mobilltelefon på kr. 29.800,-- er alt for h øjt. Se svarr under pun
ordring fra et
e medlem til
t forhøjelse
e af bestyre
elseshonoraret, synes ddet er for lav
vt i forhold til
t
Opfo
det sstore arbejd
de bestyrels
sesmedlemm
mer læggerr i bestyrelsen.
Budg
gettet blev
v herefter sat til afstem
mning med
d uændrede
e fællesudg
gifter fra den 1. janua
ar
2013
3.
Budg
gettet blev enstemmigt
e
vedtaget u
uden skriftlig
g afstemning.
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6. Valg af bestyrelsesmedlem
mmer og s
suppleanter.
ende bestyrrelsesmedle
emmer er på
å valg:
Følge
Steen
n Andersen, BP 181, 2.tv,
2
Corinn Mogensen,, BP 49,1.tv
v, Nibile Sannli, BP 117,1.tv.
VSJ o
oplyste, at alle
a 3 bestyrelsesmedle
emmer mod
dtager genv
valg og spø rger forsam
mlingen, om der
er nogen modka
andidater, da
a det ikke e
er tilfældet, betragtede VSJ de sidddende
bestyyrelsesmedllemmer for genvalgt.
Følge
ende bestyrrelsessupple
eanter er på
å valg:
Lars Højgaard, BP
B 75, st.tv. og Henrik Jensen, BP
P 19, 2.th.
odtog genva
alg.
VSJ fforhørte sig om suppleanterne mo
Lars Højgaard modtager
m
ge
envalg, men
n Henrik Jen
nsen modta
ager ikke geenvalg. Fors
samlingen
opstille, VSJ
J spurgte om hun ville lade sig op
pstille som
opforrdrede Nina Larsen 75,, 2.tv. til at o
supplleant, det viille hun, da der ikke va
ar flere opstillet, betragttede VSJ, LLars Højgaa
ard og Nina
Larse
en valgt som
m bestyrelse
essupplean
nter.
7. Valg af revisor
n anbefaler genvalg til CØ, da derr ikke var no
ogen modkaandidater, betragtede
b
V
VSJ,
VSJ, bestyrelsen
CØ som genvalg
gt.
8. Valg af adminis
strator
VSJ, bestyrelsen
n anbefaler genvalg til GH Ejendo
om A/S. Da der ikke va r nogen mo
odkandidate
er,
betragtede VSJ, GH Ejendo
om A/S som
m genvalgt.
9. Even
ntuelt.
VSJ sspurgte forssamlingen, om der var nogen spørgsmål til be
estyrelsen, men gjorde
e opmærkso
om
på, att der ikke ku
unne vedtages noget u
under eventtuelt.
Bebo
oer i blok 1 har
h klaget over
o
utæthe
eder udefra mellem sov
veværelse oog køkken til administra
ator
og vicceværter, men
m der er ik
kke komme
et nogen og se på det.
arligt og forrmentlig ikke
Postb
budes kørse
el på fortove
et er uforsva
e lovligt, beestyrelsen opfordres
o
til at
klage
e til Post Da
anmark overr det.
Bestyyrelsen tog det til efterrretning.
VSJ kkonstatered
de, at der ikke var flere
e spørgsmåll, indlæg til eventuelt oog gav ordett til SA for en
e
afslutttende bemærkning.
SA, ta
akkede forssamlingen fo
or god ro og
g orden, dirrigenten og revisor for een god lede
else og
fremlæ
æggelse sa
amt bestyrelsen og adm
ministrator for
f en god indsats i åreet, der er gå
ået.
Gene
eralforsamliingen slutte
ede kl. 20.25
5.
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(Bilag 1.)


Formand
dsberetning
Derharsideensidstegen
neralforsamlingværetaf holdt5bestyyrelsesmøde
er.Derharliggeledesvære
etafholdten
n
forårstur,hvorområdettogdegrønn
nearealererrblevetgenn
nemgåetsam
mmenmedaadministrator,viceværto
og
bestyrelsesmedlemmerrfrabeboerforeningen.
Detførsteb
bestyrelsesm
mødeblevafh
holdt1.noveember2011,hvorbestyrelsenkonstittueredesigm
medmig(Steeen
Andersen)ssomformand
d,PerG.Han
nsensomnæ
æstformando
ogBjarnePetersensomssekretær/refferent.Bjarn
ne
Petersenoggjeg(SteenA
Andersen)bllevgenvalgt somrepræsentantertilBenløseparkkensVarmecentrals
bestyrelse.
Idetforløbn
neårerdergennemførtendelvedliggeholdelseso
opgaver,hvo
orafdevæseentligsteharværet:


ͲUdskiftningafaltanpartiieriblok3



ͲUdskiftningafudendørslamperved5blokke



ͲMalingaftra
appeopgang e

Administrattionsaftalem
medGHejend
domerbleveetgennemgååetogunderrskrevet.
Altanpartierneiblok3eerblevetudsskiftethvilkeetblevudførttafIngvarsenRingstedA
A/S.
Mangelsedllertilregistreeringaffejlo
ogmanglerhharværetrundsendtbåd
deiblok2oggblok3.Iblo
ok2varder
indleveretu
under30svarogiblok3ca.26svar. Enheldelaffsedlerneva
ardogblankeeellermedp
positive
tilbagemeld
ding.Deforholdsvisfåfejjlogmangle rerblevetudbedret.
LamperpåP
PͲpladsvedb
blok1,2,5o
og7erbleveetskiftettildennyetypemedkunén lyskilde.
Desidstegaamlelamperlangsgarage
evejvilbliveudskiftetin
nærværende regnskabspeeriode.
Iløbetafårretharvioplevetetregnskylsomfor årsagedevandienkeltekældre.Helddigvisibegræ
ænsetomfan
ng.I
blok4,havd
deviforindenfåetinstallleretenfast hjælpepump
pesom,sam
mmenmeddeeinstalleredehøjtͲvandssͲ
lukkere,forrhindredeovverfyldningaffkloakerneiiblokken,selvomniveauetikommunnenskloaklå
åvæsentligo
over
kælderniveaau.
Dererefterrfølgendebleevetmonterethjælpepu mperideto
omestudsattteblokke3oog5.Iløbeta
afåretvilvi
monterehjæ
ælpepumperridenæstm
mestudsatteblokke1,2og6.
ViafventerstadigatRin
ngstedForsyn
ningfårsikreetvoreskloaaknetmedettplanlagtop samlingsresservoir,somskal
afkloakkerneeiforbindelssemedkraftigeregnskyl..
kunneforhiindreoverbeelastningena
Derharideetforløbneårikkeværettyndetvæseentligtuditrræerne.Viviildogløbenddeværeopm
mærksommepå
hvorvidttræ
æernebliverfortætteoggskyggerunøødigtmegetforsolen.
Iløbetafforåretharvip
planlagtatskkiftedengam
mleslidtehæ
ækkeklipperttiltraktoren udmedenn
nyogmere
betjeningsvvenligmodel.
Iforbindelseemed,atvo
oresleverand
dørafInterneetogIPteleffoni,DanskK
KabelTV,erbblevetslåetsammenmeed
YouSee,vildetformentligbliveYouSeesomoveertagerleverrancenafdisseydelser.D
DanskKabelT
TVvilherefter
alenefåanssvaretforkabelnettet.Viafventerdeerforpt.etaftaleudspilffraYouSee.
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Denyeenergifordelingsmålerevedvarmecentrralensamtivvoresboilerrrumerbleveetfærdigmon
nteret.I
lejlighedern
neerdermonteretnyevvarmemålereepåradiatorerneiallelejlighederpå nær13lejligghederhvorIsta,
sommonterermålerne,,endnuikkeharfåetadggang.
IløbetafdeekommendeeugervilIsta
aafprøvesysstemetogbe
egyndeopsamlingenafm
målerdata.
Herefter,om
mca.4uger,,vilallebebo
oereiBenløsseparkenmo
odtagebrevffraIsta,meddinformation
nomkring
hvordandetaktuellevaarmeforbruggkanaflæsessviainternetttet.
Omkringmaalingmangleermalerenku
unatmalec a.15indgangspartierfæ
ærdige.Somaafslutningvilderblive
monteretenskridsikkerrmetalplade
eoverdetuddvendigeslidtebundstykkepådørenee.Dererpt.montereten
n
dgangentilo
opgang19.
prøvepåind
Idetkommendeår2012/2013erde
erpåbasisaffdetforeligggendebudge
etforslagplannlagtfølgend
destørre
delsesarbejdeer:
vedligehold


ͲUdskiftningafaltanpartiieriblok4



ͲUdskiftningaflamperilaangsgaragevvejen



ͲMalingafde
esidstetrapppeopgangeiblok9og10
0(samlet16 opgange)

Tilslutviljeegsigetaktiladministrattor,voresvicceværter,revvisorogbestyrelsenforeengodogihæ
ærdigindsats
samtetgod
dtsamarbejd
deiåretsløb.

Påbestyrelssensvegne

SteenAndeersen



