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MEDLEMSINFORMATION 
Hellerup, 2. juli 2014 

 

Ejendomsskatter: 

Som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2014, har bestyrelsen nu undersøgt mulighederne for at 

opnå reduktion i ejendomsskatterne, via nedsættelse af ejendomsvurderingerne. 

Tilbagemeldingen fra det konsulentfirma som reklamerede med hjælp til dette, var ikke udpræget 

positiv. 

Da firmaet endvidere tidligst kunne tage sagen op i forbindelse med ejendomsskatterne i 2016, 

sammenholdt med et honorarkrav på 60 % af den mulige besparelse, har bestyrelsen i samråd med 

vores advokat, besluttet at stille sagen i bero, til folketinget har vedtaget de nye regler for 

ejendomsvurdering, planlagt til 2015. 

Vi vil nu bede vores advokat undersøge visse detaljer i reglerne for fastsættelse af ejendommens 

grundværdi – specifikt vedr. den altdominerende post: Byggeret. 

Skulle der vise sig muligheder inden for disse bestemmelser, vil vi gå videre med sagen, og ellers som 

sagt, afvente offentliggørelsen af de nye regler på området i 2015. 

 

Omlægning af taglån: 

Bestyrelsen har løbende haft fokus på renteniveauets udvikling, med henblik på at kunne optimere det 

store lån, som blev etableret i forbindelse med udskiftning af tage i Studiebyen. 

I maj blev det muligt at konvertere lånet fra det oprindelige 4% obligationslån til et nyt 3% 

obligationslån, med en mærkbar besparelse for medlemmer med taglån til følge. 

Set over lånets restløbetid (ca. 25 år) vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3 mio. kr. 

For at formaliteterne skal være i orden, kræver bank og realkredit imidlertid at vi har en ny 

generalforsamlingsbeslutning vedr. konvertering til det nye lån. 

Det er lidt besværligt, men der er desværre ikke nogen alternativer, når de formelle krav skal være 

opfyldt.  

Da sagen haster lidt, er den ekstraordinære generalforsamling planlagt til allerede at finde sted mandag 

d. 21. juli, med dette ene punkt på dagsordenen. Der vil blive udsendt særskilt indkaldelse hertil. 

Der er ingen krav om hvor mange medlemmer der skal være repræsenteret, så er du på ferie er det 

ingen katastrofe. 

 

Udbetalinger fra vedligeholdelseskonti: 

I sommerperioden tager udbetalinger som sædvanlig længere tid end normalt.  

Desuden skal der fremover være en underskrift på selve fakturaen fra den person som står på 

grundfondsbeviset. Uden underskrift bliver der ikke udbetalt. 

Desuden skal det fortsat stå på fakturaen om man ønsker at få pengene overført til egen konto eller om 

der skal betales direkte til den pågældende håndværker. 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer! 
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