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Referent: Elizabeth Hjortborg 
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Hellerup 2. juli 2014 
 

 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling: 
 

 

Mandag den 21. juli 2014, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 

 
 

Bestyrelsen gør opmærksom på at fuldmagter kun kan gives til personer der er arveberettiget 

til ens lejemål iflg. vedtægternes § 26 og § 15. Desuden vil det kun være indehaver af 

grundfondsbeviset og dennes ægtefælle/samlever der har adgang. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Forslag om omlægning af tagprojektlånet. 

Boligselskabet Studiebyen har fået tilbudt et billigere lån end det eksisterende og for at få 

formaliteterne i orden skal der stemmes om det på en generalforsamling. 

Omlægningen af lånet vil gå fra det nuværende 4%-obligationslån til et 3%-obligationslån. 

 

3. Eventuelt. 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

 

                      Flemming Ekstrøm 

Formand 
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Referat: 

 

Hellerup 21. juli 2014 

 

1. Valg af dirigent. 

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og foreslår Jørn Jeppesen som 

dirigent. Han spørger om der er andre forslag. Det er der ikke og Jørn Jeppesen er derfor 

valgt. 

Jørn siger tak for valget og sikrer sig at alle har fået udleveret stemmesedler og at alle 

fuldmagter er afleveret. Han fastslår at generalforsamlingen er lovlig og gældende, da der er 

indkaldt mere end 8 dage inden mødet. 

 

2. Forslag om omlægning af tagprojektlånet. 

Dirigenten giver ordet til formanden som fortæller at banken har tilbudt os at omlægge vores 

nuværende 4 %-obligationslån til et 3 %-obligationslån. 

Der skal lægges en bidragssats oveni på 0,45 % hvilket giver en reel årlig rente på 3,7 % 

mod den gamle på 4,7 %. Dette gode tilbud, som gennem hele lånets løbetid vil give en 

besparelse på kr. 3.356.690,-, mente bestyrelsen ikke vi kan sige nej til og derfor er der nu 

indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling for at få godkendt lånet. 

Ganske kort kan det siges, at det er ensbetydende med, at alle de, som har et taglån, kommer 

til at betale mindre i månedlig ydelse. Dog skal man så være opmærksom på, at man mister 

noget skattefradrag, men da værdien af skattefradraget bliver mindre og mindre, og for 2015 

kun er på 27,3 %, vil det sige at der en fortjeneste på kr. 73, for hver gang vi sparer 100 kr.  

Nu er det selvfølgelig ikke de helt store beløb, der er tale om. I den resterende del af 2014 

sparer vi sammenlagt kr. 57.837,- men for 2015 er det kr. 124.759,- som vi skal betale 

mindre i renter. 

Hvad betyder det så for den enkelte? 

Nu har udgifterne til tagrenoveringen jo været meget forskellig fra hus til hus. 

Det går helt fra under kr. 200.000,- og helt op til over kr. 600.000,- hvilket der selvfølgelig 

er afbetalt noget på, men det var jo hvad det kostede dengang. 

Hvis vi går ud fra at tage et gennemsnit, så er gennemsnittet kr. 367.000,- på samtlige 72 

huse, der har taget taglån.  

Der vil rentefaldet udgøre kr. 1.732,- om året og fra det skal vi så trække det, som man ikke 

længere får i skattefradrag på kr. 472,-. 

Med andre ord, er det en besparelse på kr. 1.260,- set over et gennemsnit på et år. Altså en 

besparelse på ca. kr. 100,- om måneden. Det er ikke det store, men det er da værd at tage 

med. De er jo gratis. 

Bliver forslaget vedtaget, så vil revisoren selvfølgelig straks gå i gang med at beregne hvad 

man får i rentefradrag både for i år og selvfølgelig også til næste år, så der ikke hersker tvivl 

om, hvor meget den enkelte kan trække fra i renteudgifter i år. 

Det gøres hurtigst muligt og der kommer selvfølgelig også en regulering af betalingen til 

taglånet. Alt dette overlades til revisoren.  

Jeg skal selvfølgelig på bestyrelsens vegne anbefale at forslaget bliver vedtaget. 

 

Jan Voltelen spørger om der er nogle omkostninger vi skal være opmærksomme på eller om 

banken gør det gratis. 

Flemming svarer at omkostningerne er på kr. 37.000. 
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Jan Voltelen spørger om der har været andre lån på spil. Flemming svarer at der ikke er flere 

bud, da det er omlægning. Ikke et nyt lån. 

Dirigenten starter afstemningen og påpeger at da det er af økonomisk og af en vis karakter, 

så skal der stemmes skriftligt. 

Dirigenten melder sig selv som stemmetæller.  

 

Der er udleveret 22 stemmesedler. 

For:       22 

Imod:       0 

Forslaget er derfor vedtaget.  

 

3. Eventuelt. 

Alice Milbrat vil gerne vide hvornår den årlige seddel med renterne kommer. Flemming 

svarer at det var meningen at den ville komme hvert år, men at han ikke har rykket for det. 

Han har set at alle tal er rigtige og har derfor ikke spekuleret mere i det.   

Jan Voltelen spørger om ikke der var fejl i den sidste. Flemming svarer at der ikke var fejl i 

2014. Kun i 2013.  

 

Dorte Voltelen spørger om de resterende 26 år som er tilbage på lånet. Kan løbetiden evt. 

sættes ned ved at forhøje ydelsen? Dog påpeger hun at pensionister nok ikke vil kunne være 

med til det. 

Flemming svarer at det nok godt kunne lade sig gøre, men at det nok vil være usandsynligt 

at folk går med til at betale mere pr. måned. 

 

Flemming siger tak for en god generalforsamling. Det var den hurtigste generalforsamling 

nogensinde. Kun 20 minutter tog det. 

Han takker alle for god ro og orden og takker dirigenten for sit gode arbejde.  

 

 

 

Referatet er godkendt d. 21. juli 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Flemming Ekstrøm, formand  Jørn Jeppesen, dirigent 


