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Hellerup 12. marts 2010 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: 

 

Tirsdag den 23. marts 2010, 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. Bestyrelsens beretning v/ formanden. 

3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren.  

(Regnskabet bedes medbragt).  

 

4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes § 6. 

5. Valg til bestyrelsen. 

A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Nicolai Boston og Kim Treu er på valg.  

Nicolai Boston er villig til genvalg. Kim Treu genopstiller ikke.  

Bestyrelsen forslår Jens Milbrat som nyt bestyrelsesmedlem.   

 

6. Valg af 3 suppleanter.  

Niels Clausen og Lise Hjortborg er villige til genvalg. 

Der skal findes en 3. suppleant.  

Bestyrelsen foreslår Peter Mortensen som ny suppleant. 

 

7. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

8. Budget for indeværende år (2010) v/ regnskabsføreren. 

 

9. Indkomne forslag: 

A. 10-årigt eller 30-årigt lån på tagene / Bestyrelsen for Studiebyen 

Forslaget lyder: 

”Bestyrelsen har undersøgt hvordan vi alle er stillet ved et F10 lån over 30 år frem for et 30-årigt 

obligationslån.  

Som bekendt skal renten på et F10 lån fastsættes på ny om 10 år. Det er ikke til at sige om renten 

udvikler sig i positiv eller negativ retning. Vi kan derfor risikere at renten til den tid er steget til 

15 % frem for de 4,25 % som den er i dag. En stigning fra 4,25 % til 15 % vil betyde meget 

økonomisk set.  

Det er vigtigt at understrege at de 15 % er et fiktivt tal.  

Bestyrelsen har derfor undersøgt, hvad finansiering ved et 30-årigt obligationslån ville betyde 

for de månedlige ydelser. Derved er vi sikre på at der ikke venter os nogen ubehagelige 

overraskelser om 10 eller 20 år. 
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Som det ses på nedenstående skema, vil den månedlige ydelse være en smule højere ved et 30-

årigt obligationslån med fast rente end ved et 30-årigt F10 lån, der skal rentefastsættes igen efter 

10 år. Til gengæld gambler vi ikke med vores privatøkonomi.  

 

Skemaet er en finansieringssammenligning som er beregnet d. 5. januar 2010 af Nordea. 

 

  

 
Lånetype Hovedstol Kontant rente 1. års ydelse 1.års afdrag 

 
F10 30.000.000,00 4,25 % 1.912.000,00 512.000,00 

 
5 % 30 år 30.000.000,00 5,10 % 2.092.000,00 436.000,00 

 

Merudgift ved optagelse af 30-årigt lån pr. kr. 500.000,00 er pr. måned kr. 250,00 

Herfra skal trækkes skattefordelen.  

 

Bestyrelsen anbefaler at der stemmes for et 30-årigt fast forrentet lån frem for det 30-årige 

F10 lån som allerede blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2009. 

 

B. Gennemgang af budget / Ida Meyer, Lu 19 med flere. 

Forslaget lyder: 

”I henhold til vedtægternes §29 stilles hermed rettidigt forslag om følgende punkt’s optagelse på 

dagsordenen til Studiebyens Generalforsamling 2010. 

I Medlemsinformation, december 2009 blev stigning af boligafgiften med ca. 18,2% meddelt. 

18,2%’s stigning synes voldsom, (december 2008: Stigning 3%). Derfor nedennævnte 

spørgsmål. 

Iflg. vedtægternes §14, citat: ”…fastslår Bestyrelsen hvert Aar forud hver Boligs aarlige Andel i 

Foreningens Udgifter, nemlig Renter af Ejendommenes Gæld, Afdrag paa Prioriteter og anden 

Gæld, Skatter og Afgifter, Vedligeholdelse, Administration etc. og Tab ved ikke indgaaede eller 

formindskede Boligafgifter af Ejendommenes Lokaliteter”.  

Det er iflg. denne §, boligafgiften fastsættes, hvilket også fremgår af medlemsinformationens 

ordlyd: ”Med baggrund af store stigninger i bl.a. skatter, forsikringer og et stort fald i 

renteindtægter…” 

Bestyrelsen bedes på generalforsamlingen give en specificeret oversigt over, hvordan man er 

kommet frem til den bebudede stigning. 

Hvor meget er skatterne steget? 

Hvor meget er forsikringerne steget? 

Hvor meget er renteindtægterne faldet, og hvorfor? 

Hvad står ”bl.a.” for? og hvad betyder det for beregningen af boligafgiften? 

Disse svar bedes oplyst med % i forhold til tidligere.  

Med venlig hilsen 

Ida Meyer, Ole Meyer, Dorte og Jan Voltelen, K. Beckmann og Susanne Elmkjær-Larsen.” 

 

10. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

                      Flemming Ekstrøm 

Formand 
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Referat af Studiebyens ordinære generalforsamling d. 23. marts 2010 

kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedvej 1.  
 

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og spørger om alle har modtaget en kuvert med 

stemmesedler og at alle fuldmagter er indsamlet.  

 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår Jørn Jeppesen som dirigent. 

Der er ingen andre forslag. Jørn Jeppesen er derfor valgt som dirigent. 

Dirigenten takker for valget og får overrakt et sæt vedtægter, indkaldelsen med dagsorden samt det 

reviderede og underskrevede regnskab.  

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i tide og at den er gældende efter § 27 og  

§ 29.   

Dirigenten efterlyser to stemmetællere. Karen Strandgård og Mette Fjeldsted melder sig frivilligt. 

(Mette Fjeldsted blev senere nødt til at trække sig som stemmetæller og Anne Berglund overtog 

pladsen.) 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

”Jeg vil starte med at byde de nye medlemmer velkommen: 

Vincentia Meisling - Ny indflytter i portlejligheden. 

 

Forslag stillet på sidste generalforsamling: 

På sidste års generalforsamling var hovedemnet helt naturligt tagrenoveringsprojektet og jeg er ikke i 

tvivl om, at det også bliver det i år. 

Men mere derom senere. 

På sidste års ordinære generalforsamling blev der fremsat 4 forslag fra medlemmerne. 

Kun det ene forslag blev vedtaget. 

Det vedtagne forslag omhandlede placering af affaldsstativer tilhørende de gamle butikker.  

Kommunen gav i første omgang afslag på brugen af en parkeringsplads. Men nu har vi fået lov til at 

anbringe dem på anden måde. Vi kan anbringe dem i hækken eller på fortovet. Da tilladelsen er 

ganske ny, har bestyrelsen endnu ikke taget stilling til, hvad løsningen bliver. 

En ting er dog sikker. Når tagprojektet er færdigt vil alle på østsiden få nye affaldsstativer placeret 

på forsiden af husene og de vil blive bekostet af kommunen. 

Der blev også stillet forslag om at søge forbud mod tung trafik på Rygårds Alle.  

Dette forslag kom ikke til afstemning, da bestyrelsen i forvejen havde ansøgt kommunen om dette og 

var fortsat indstillet på at arbejde videre med at få begrænset den tunge trafik på trods af et tidligere 

afslag. 

Det er ikke lykkedes endnu. 

Da der nu er indført begrænsning på den noget større Niels Andersens vej, må der være en mulighed 

også for os. 

 

Blækhusene: 

Nogle af byens meget markante huse må siges at være Blækhusene.  

Husene er bygget som bindingsværk med påsømmede dækbrædder.  

Bestyrelsen fik sidste år undersøgt om bindingsværket stadig var intakt på alle 4 huse. 

Det var til alles tilfredshed tilfældet. 
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Træværket blev behandlet med træbeskyttelse og nye dækbrædder blev påsat. Det sidste for 

beboernes egen regning. 

 

Portbygningen: 

Der har på et par tidligere generalforsamlinger været stillet spørgsmål om hvorfor Studiebyen betaler 

for vedligeholdelsen af portbygningen. 

Det har jeg ikke tidligere kunnet svare på, men det kan jeg nu. 

Da lejligheden i 1981 overgik til medlemsbolig, blev det af den daværende bestyrelse besluttet, at 

tag, murværk og tagrender med nedløb blev dækket over boligafgiften. 

Der betales derfor også en forholdsmæssig stor boligafgift for lejligheden. 

P.t. før stigningen lyder boligafgiften på kr. 4.400,- pr. måned excl. vand og 

vedligeholdelsesopsparing. 

Portbygningen er i øvrigt den eneste af selskabets bygninger, der ligger på lejet grund, da den står på 

fortovet. Som deraf skal vi også betale leje af grunden og den skal betales forud for 1 år af gangen. 

Hele 1 kr. pr. år. 

… beløbet har dog ikke været opkrævet i mange år. 

 

Stigning af boligafgift: 

Stigningen på boligafgiften blev desværre ret stor i år, men som vi har skrevet i 

medlemsinformationen, kan vi desværre ikke undgå det. 

Det lykkedes os dog at få nedsat præmiestigningen på forsikringen på baggrund af det store 

kloakarbejde vi har fået lavet og det skal også tilføjes, at vi ikke har haft oversvømmelse siden. 

Og ikke mindst at vi nu får udskiftet så mange tage. 

Nærmere om dette under regnskabet og budgettet. 

 

Tagrenoveringen: 

Efter 2 generalforsamlinger sidste år, skulle vi så have gang i tagrenoveringen. 

Da kommunen hørte om dette, blev bestyrelsen sammen med vores arkitekt indkaldt til møde. 

Bygningsmyndigheden var ret bekymret for, hvordan vi ville gribe renoveringen af rækkehusene an, 

men efter en præsentation af projektet og en forklaring om hvad Studiebyen var for et slags selskab, 

endte det med, at vi fik den besked, at der ikke var en byplan for Studiebyen og at der heller ikke 

kom en, idet bestyrelsen varetager byens tarv til fulde. 

Dette var noget af et skulderklap til bestyrelsen. 

Den 23. juni 2009 – 8 dage efter den ekstraordinære generalforsamling, afleverede vi vores 

ansøgning om at måtte optage lån til Gentofte Kommune. Det trak desværre ud med at få tilladelsen. 

Hele 2 gange har jeg været på Rådhuset med bilagene, da de kun kunne finde det vedlagte brev og 

ikke de medsendte bilag. 

Tilladelsen kom dog stadig ikke og vi rykkede flere gange uden held. 

Til sidst bad vi vores bestyrelsesmedlem som er valgt af kommunen, Thomas Rostrup, om at tale 

med borgmesteren og så skete der endelig noget. 

2 dage efter havde vi fået tilladelsen og en undskyldning fra juridisk afdeling. 

Det næste der skete var at Kreditforeningen fortalte os, at Studiebyen lå på lejet grund ifølge BBR 

registret. De kunne dog godt se af skødet at selskabet ejer grundene og vi fik derfor byggelånet. Dog 

med besked om at registreringen i BBR registret skulle rettes. 

Det ville Kommunen dog ikke godvilligt. Først da vores advokat fortalte dem, at det var ulovligt at 

oplysningerne i BBR var ukorrekte, fik vi dem rettet og vi kunne endelig komme i gang med 

tagudskiftningerne. 

Vi kom ikke så langt før der blev lagt sag an mod selskabet for bevarelse af de små altaner. 
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Som bestyrelsen havde forventet, så vandt selskabet både i Fogedretten og i Landsretten. 

Til den sag skal jeg kun tilføje, at uenigheder burde afgøres på generalforsamlingen og ikke i retten! 

Tagprojektet er jo egentlig 2 projekter. 

Rækkehusene og enkelt- og dobbelthusene. 

Først om enkelt- og dobbelthusene. 

Det var den del af projektet som bestyrelsen havde forventet flest problemer med, på grund af mange 

forskellige bygherrer og entreprenører. 

Sådan gik det til al held ikke. 

Der har selvfølgelig været problemer, men alt i den lette ende. 

Det er indtil nu gået over alt forventning. Det vil jeg kalde en succeshistorie og vi står med 27-29 

huse med nyt tag, når vi er færdige. 

Rækkehusene skulle være den lette del af projektet for bestyrelsen med både rådgivere og tilsyn på, 

samt en af de største entreprenører på området. 

Da arbejdet havde stået på i et par måneder, stod det alle klart, at det ikke gik som planlagt, og for at 

berolige medlemmerne, sendte vi en medlemsinformation ud om at der i den sidste ende er dagbøder 

på projektet. 

Den medlemsinformation, som var til medlemmerne, var der nogle, som var ”så flinke” at give til 

entreprenøren og så kom kravene om forlængelse af tidsfristen på baggrund af det, som 

entreprenøren kaldte ekstraarbejder. Dagbøderne blev derfor udsat.  

Men den egentlige grund var underbemanding på byggepladsen. 

Jeg skal understrege, at entreprenøren og kun han styrer arbejdet. 

Vores tilsynsopgave er at sikre, at arbejdet er udført korrekt og ifølge projektet. 

På baggrund af den styring, som entreprenøren har haft bl.a. med overdækningen, blev der i 

november - der som bekendt var meget regnfuld - ikke lagt ret mange tagsten. 

Da vi nåede midten af december begyndte frosten. 

Det der hedder vinterforanstaltninger ville entreprenøren have så mange penge for og dét sammen 

med at de ikke ville garantere arbejdets kvalitet, valgte tilsynet at lade murerarbejdet stoppe til 

temperaturen igen var over frysepunktet både dag og nat. 

Efter flere møder med ledelsen af Hovedstadens Bygningsentreprise uden at komme nogle vegne, 

har vi sat vores advokat på. 

Meget tyder på at det ender i en Syn og Skøn sag. 

Vores advokat, tilsynet og bestyrelsen er overbevist om, at vi har en god sag. 

At vi, på grund af den unormale hårde vinter, kommer til at betale ekstra for stilladser, er helt givet, 

men vi vil ikke betale for det overforbrug af stillads, som der her er tale om. 

Det var lidt om problemerne. 

Med hensyn til økonomien. Ja, jeg vil helst ikke sige så meget om det nu. Jeg kan ikke stå og love 

noget som jeg ikke ved med sikkerhed. 

Jeg vil slutte beretningen med en STOR TAK til de, som fik loppemarkedet og fastelavnsfesten til at 

blive en stor succes. 

Og ikke mindst en stor tak til vore gode og dygtige medarbejdere, Forretningsføreren og 

Regnskabsføreren. 

Med disse ord skal jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

Dirigenten spørger om der er bemærkninger eller spørgsmål til beretningen.  

Jan Voltelen forklarer at han havde en altan på bagsiden af huset og at han ikke mener at han er 

blevet informeret om at altanen skulle fjernes. Han mener at han har en godkendelse på opførelsen af 

altanen og kan ikke se hvorfor den skulle fjernes. Den har jo været synlig for alle siden opførelsen.  
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Mette Fjeldsted savner information omkring flere ting. Både mht. tidsplan, hvornår man skal være 

hjemme osv.  

Ida Meyer spørger omkring BBR registret. Hvad er det og hvad skal ændres? 

Thomas Christensen kunne også godt tænke sig lidt mere information omkring projektet. Efter 

medlemsinformationen i december, har der ikke været meldt noget ud. Bliver der indsat ekstra 

murere? Han har hørt at der ville blive sat 6-8 mand ekstra ind. Men passer det? 

Han mener også at bestyrelsen skal på et kursus i kommunikation.  

Thomas takker til slut bestyrelsen og er sikker på at resultatet bliver flot i sidste ende.  

 

Formanden svarer:  

Det har ikke på noget tidspunkt været hemmeligt at altanerne skulle nedlægges. Det har været med 

lige fra første udkast omkring projektet.  

Mht. ansøgninger og godkendelser… Det passer ikke at der har været ansøgt om og godkendt nogen 

altaner.  

Ry 119 har på et tidspunkt ansøgt kommunen om at få lavet en ny kvist – ikke en altan som de valgte 

at opføre.  

Ry 70 søgte efterfølgende kommunen om at lave det samme som Ry 119 – altså en kvist… ikke en 

altan.  

Mht. BBR registret forklarer formanden at det er et register hvor alle boliger og dertilhørende 

ejerforhold er opført. Der har hele tiden stået at Studiebyen lå på lejet grund. Det skulle derfor 

ændres til at Studiebyen ligger på egen grund.  

Formanden forklarer at bestyrelsen ikke er herre over tidsfristerne og at de bliver ændret lige så 

hurtigt som vi får dem at vide. Bestyrelsen ønsker naturligvis ikke at melde forkert ud og er derfor 

forsigtige med at give oplysninger der rent faktisk er ubrugelige.  

Anne Berglund får ordet og påpeger at altansagen er afgjort og dermed lukket. Hun synes dog at det 

er ærgerligt at folk ikke vil sige rent ud hvem der har klaget. Hun mener ikke at det bør være muligt 

at kunne klage anonymt til bestyrelsen.  Hun mener at det fremover bør det være sådan at en klage 

skal være med navn og skal ytres til den pågældende beboer.  

Derudover er hun glad for de nye tage, men mener at fristerne for hvornår man skal være hjemme er 

lige stramme nok. Hun har fået en seddel om aftenen kl. 17 om at hun skal være hjemme dagen efter. 

Kommunikation mellem Hafsteinn og entreprenøren kunne også være lidt mere klar. Et par af 

beboerne i rækkehusene, ville gerne beholde deres ”gamle” vinduer med henblik på at sælge dem. 

Det var der ikke meldt ud til håndværkerne, så de var tæt på at smide dem ud.  

Og sidst... utroligt at det kommer bag på entreprenøren at det blev vinter… 

Mette Fjeldsted har spurgt en af håndværkerne omkring tidsplan for udførelse af lysninger. Hun fik 

at vide at det var en anden entreprenør der skulle lave dem. Det er desuden hende der har sat gang i 

rygtet om de 8 ekstra murere, da det var en besked hun har fået fra Hafsteinn.  

En anden beboer som bor i etape 1, mener ikke at hun bør betale for noget ekstra, da der ikke var 

hverken frost eller regn, da der blev arbejdet på hendes tag. Hun undrer sig over at det stadig ikke er 

færdigt. 

Formanden svarer omkring forholdet om naboer der klager at så længe bestyrelsen ved hvem der 

klager, er det nok og at han ikke vil udlevere navnene på de pågældende familier.  

Hafsteinn har problemer med at få information fra entreprenøren og når man ikke ved noget, er det 

svært at melde ud. 

Mht. ekstraregningerne er det indtil nu løbet op på kr. 160.000,- + moms bare for etape 1-3. Der er 

alt for meget og vi vil ikke finde os i det. Der er endda et tilfælde hvor entreprenøren har fremsendt 

en ekstraregning på 20 timer for at montere en enkelt lysning.  Bestyrelsen har derfor valgt at 
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indhente tilbud for at få lavet lysninger uden om Hovedstadens Bygningsentreprise. Det betyder at 

entreprenøren nu kun skal koncentrere sig om udvendigt arbejde.  

 

Jan Voltelen forstår stadig ikke hvem der har klaget over hans altan. Da formanden forklarer at 

klagerne er mundtlige og at det bunder ud i at folk har følt sig generet, siger Jan at han godt ved hvad 

det drejer sig om og fortæller at hans nabo bader i ”Eva-kostume” om sommeren i sit badebassin… 

Formanden fortæller at der sagtens kunne være stillet et ændringsforslag. Det skete bare ikke. 

Anne Berglund har hørt et rygte om at entreprenøren har lagt sag an mod Hafsteinn Oskarsson.  

Formanden svarer at det ikke passer.  

Formanden fortæller også at der burde være 8 murere på sagen nu hvor frosten er væk, men det har 

vist sig ikke at holde stik. Der er kun 4 mand på sagen. Altså det halve af hvad entreprenøren har 

sagt.  

Mogens Brandt spørger om hvem der holder øje med at teglstenene bliver lagt korrekt. Er der nogen 

i Studiebyen der kigger tingene efter? Han har observeret at der ligger skæve teglsten og en enkelt 

der er flækket.  

Formanden svarer at der er taget billeder af det som bliver videregivet, men at tilsynet jo er vores 

arkitekt som har fuldstændig styr på det. Så længe det ikke er afleveret, er der ingen problemer og 

entreprenøren kan nå at lave det om mange gange endnu.  

Anne Berglund spørger om det ikke kan rettes med det samme i stedet for at vente til det hele er 

overstået.  

Formanden svarer at det hele tages i etaper og bliver derfor ikke afleveret samtidig. Alle rettelser 

bliver derfor taget løbende.  

 

3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren 

Dirigenten går videre til næste punkt på dagsorden som er regnskabet for 2009. 

Søren gennemgår regnskabet. Efterfølgende bedes der om kommentarer og spørgsmål.  

Henrik Weber efterlyser at have sidste års tal i hele tusinder i en kolonne for sig, så det er lettere at 

se udviklingen.  

Line Rasmussen spørger hvad mellemregning mht. tagrenoveringen betyder.  

Ida Meyer spørger om det er hele byen der betaler for projektet.  

Søren Eriksen fra bestyrelsen svarer at det indeholder posten med selve projektet. Studiebyen har 

lagt ud i første omgang som det blev besluttet på sidste års generalforsamling. Når lånekreditterne 

bliver afsluttet, vil det hele blive optaget i kreditforeningslån og dermed ikke fremgå af regnskabet 

længere.  

En beboer spørger hvad parkeringsafgiften dækker over. 

Formanden svarer at det drejer sig om en bil som tilhører Rygårds Alle 95. Bilen har stået længe 

uden nummerplader på trods af henvendelser om at den skulle flyttes. Bestyrelsen kontaktede derfor 

politiet for at finde ud af hvordan problemet kunne løses. De opfordrede til at selskabet udstedte en 

parkeringsafgift. 

Anne Berglund spørger om muligheden for at lade være med at hensætte til vedligeholdelsesfonden, 

da der er stigning i boligafgiften samt et nyt lån der skal til at afdrages på.  

Anne mener selvfølgelig ikke at selskabet skal være en bank og at der naturligvis skal være penge til 

at udbedre de skader der nu engang dukker op. Det ville dog være rart at få en lidt mindre stigning i 

år, så det hele ikke falder oven i hinanden.  

Formanden svarer at der desværre dukker rigtig mange ting op som selskabet er nødt til at betale for. 

Bestyrelsen har ikke turdet lade være med at hensætte til vedligeholdelsesfonden. Der er opdaget 

meget slemme bygningsfejl lige fra gavle der stort set var ved at vælte fra selve bygningen til kviste 

der kun blev holdt sammen af selve vinduerne. 
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Den sidste sætningsskade kostede over kr. 800.000,-. Det er mange penge, og vi er nødsaget til at 

have dem stående.  

En beboer spørger hvornår selskabet skal betale og hvornår beboeren selv skal betale.  

Formanden svarer at selskabet betaler når der er tale om decideret bygningsfejl. 

Beboeren selv betaler når der er tale om mangel på vedligeholdelse. 

Dirigenten forklarer at regnskabet er godkendt. Der skal derfor ikke stemmes om det.  

 

4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser, jf. vedtægternes § 6 

Formanden foreslår at kursen forbliver uændret og dermed fastsættes til pari. 

Dirigenten spørger om der er andre forslag. 

Det er ikke tilfældet og det er derfor vedtaget.  

 

5. Valg til bestyrelsen  

Nicolai Boston og Kim Treu er på valg. 

Nicolai Boston er villig til genvalg mens Kim Treu ikke ønsker at stille op.  

Bestyrelsen forslår Jens Milbrat som desværre er forhindret i at deltage ved generalforsamlingen, 

men som ønsker posten.  

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op.  

Jan Voltelen spørger om det er rigtigt at man kan stemme på en person der ikke er mødt op.  

Dirigenten svarer at det ikke strider mod vedtægterne. Så længe de fremmødte ønsker at stemme på 

en person som har tilkendegivet overfor bestyrelsen at han/hun ønsker at opstille, er det ok. 

Formanden tilføjer at Jens Milbrat er valgt til 1. suppleant ved sidste års generalforsamling.  

Mette Fjeldsted ønsker at opstille. Dirigenten beder hende om at præsentere sig selv som mulig 

kandidat til bestyrelsen.  

Dirigenten oplyser at der skal stemmes skriftligt og at der stemmes på de blå stemmesedler.  

Der skrives 2 navne på stemmesedlen.  

Der afgives 50 stemmer ud af 51 mulige og fordeles således: 

Nicolai: 37 stemmer  

Mette: 36 stemmer 

Jens: 27 stemmer 

Nicolai og Mette er derfor valgt ind i bestyrelsen for de næste 2 år.  

 

6. Valg af 3 suppleanter 

Dirigenten fortæller at der skal stemmes om suppleanter til bestyrelsen.  

Knud Rask forslår Jens Milbrat. De opstillede er Jens Milbrat, Lise Hjortborg, Peter Mortensen og 

Niels Clausen. 

Dirigenten oplyser der skal stemmes på de gule stemmesedler og at der kun skal skrives ét navn.  

Der afgives 51 stemmer ud af 51 mulige og fordeles således: 

1 blank 

Jens Milbrat: 20 stemmer 

Lise Hjortborg: 5 stemmer 

Peter Mortensen: 19 stemmer 

Niels Clausen: 6 stemmer 

Det betyder at Jens Milbrat er 1. suppleant, Peter Mortensen er 2. suppleant og Niels Clausen er  

3. suppleant. 
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7. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Dirigenten spørger om der er nogle andre forslag. 

Det er ikke tilfældet og Aaen & Co er derfor genvalgt. 

 

8. Budget for indeværende år (2010) v/ regnskabsføreren 

Regnskabsføreren gennemgår budgettet.  

Dirigenten spørger om der er spørgsmål eller kommentarer til budgettet.  

Susanne Elmkjær-Larsen har 3 spørgsmål til bestyrelsen og lyder som følger: 

1. Budgetposten ”selskabets vedligeholdelse” budgetteres med en stigning på kr. 100.000,- fra 

 kr. 150.000 til kr. 250.000 på ét år eller 60 %. 

2. Budgetposten ”Generalforsamling og møder” er sat til kr. 25.000,-. Bortset fra sidste 

ekstraordinære budgetår er stigningen over 130 % i forhold til 2006. 

3. Budgetposten ”Honorar til Forretningsfører og Regnskabsfører” er sat til kr. 76.000,- modsat 

kr. 69.000,- i 2009, en 10 % stigning.  

Yderligere, hvad vil det koste at lade K.A.B. varetage administration under punkt 3 og derved fritage 

Studiebyens medlemmer for denne åbenbart tidskrævende administrative funktion? 

Susanne Elmkjær-Larsen supplerer med at hun har regnet ud at regnskabsfører og forretningsfører 

hver tjener kr. 153,- i timen. Hun påpeger dog at hun ikke er utilfreds med det arbejde der udføres.  

Anne Berglund spørger hvorfor der er sat så lidt af til juridisk assistance og mener at det må koste 

noget mere.  

Formanden svarer at den juridiske assistance vil blive betalt via byggeprojektet. Han siger også at 

lønnen i selskabet absolut ikke er høj.  Tværtimod. De ansatte har en meget lav timeløn. Når man 

søger stillingen som forretningsfører eller regnskabsfører, gøres det ikke for at blive rig. Det gøres 

fordi det har en interesse og at man mener at Studiebyen er dét værd. Han ved ikke hvordan Susanne 

Elmkjær-Larsen er kommet frem til en timeløn på kr. 153,-, men det er helt sikkert at det ikke passer.  

Mht. varetagelse af KAB, har det tidligere været undersøgt, hvad prisen var og den var langt højere 

end det som betales nu. Vi skal fortsat holde det indenfor egne døre.  

Budgetposten på generalforsamlinger og møder afspejler den faktuelle pris og det budgetteres der 

selvfølgelig ud fra.  

Søren Eriksen – som er tidligere forretningsfører – vil gerne aflive antagelsen om for høj løn. Han 

har selv siddet i stillingen og ved hvad det vil sige at arbejde i weekender, ferier, om aftenen og at 

give afkald på tid med sin familie. Lønnen bliver ikke reguleret hvert år. Derfor er 10 % ikke 

overvældende. De bruger rigtig mange timer og vil ikke stå model til den beskyldning. 

Lønnen skal helst afspejle den arbejdskraft der bliver lagt, så en stigning burde ikke skabe debat, 

men ses som en naturlig del af et budget.  

Anne Berglund – som også er tidligere forretningsfører – støtter også op om at arbejdet bestemt ikke 

er for højt betalt. Hun ved af erfaring at der arbejdes ca. 25 timer om ugen.  

Knud Rask – som er tidligere formand for Studiebyen – påpeger at KAB i sin tid har glemt at 

indskrive i vedtægterne at forretningsføreren skal være KAB ansat. Det har de gjort i alle de andre 

parlamentariske selskaber og ingen af selskaberne ønsker at det skal være sådan. De ville meget 

gerne kunne køre det på samme måde som Studiebyen.  

Anne Berglund opfordrer igen bestyrelsen til at overveje ikke at afsætte penge til 

vedligeholdelsesfonden.  

Flemming svarer at bestyrelsen ikke tør andet. Der kan pludselig komme noget uforudset.  

Dirigenten forklarer at budgettet er vedtaget og at der ikke skal stemmes om det.  

 

 



11 

 

9. Indkomne forslag 

A. 10-årigt eller 30-årigt lån på tagene / Bestyrelsen for Studiebyen 

Dirigenten ridser kort op at der skal stemmes om et 30-årigt F10 lån eller et fast forrentet 

obligationslån over 30 år.  

Dirigenten oplyser at der skal stemmes på de grønne stemmesedler.  

Der afgives 49 stemmer ud af 51 mulige og fordeles således: 

1 blank 

30-årigt: 46 stemmer 

10-årigt: 3 stemmer.  

Der vil derfor blive optaget et fast forrentet obligationslån over 30 år. 

 

B. Gennemgang af budget / Ida Meyer, Lu 19 med flere. 

Dirigenten giver ordet til Ida Meyer. 

Ida Meyer mener at der allerede er kommet svar på rigtig meget, men vil alligevel gerne have 

uddybet hvad stigningen på 18,2 % er arbejdet ned til. Hun vil også gerne vide hvad ”bl.a.” står 

for.  

Formanden fortæller at vi har forhandlet os frem til en besparelse på forsikringen på kr. 55.000,- 

og forklarer at ”bl.a.” dækker over poster som selskabets vedligeholdelse og stibelysning.  

Søren Jexen svarer at boligafgiften stiger med 17,50 % i stedet for 18, 2 %.  

Dirigenten påpeger at der ikke skal stemmes om noget.  

 

10. Eventuelt 

Dirigenten giver ordet til forretningsføreren.  

Elizabeth takker formanden og resten af bestyrelsen for det flotte arbejde der bliver udført i 

forbindelse med tagrenoveringen. Formanden arbejder utrolig mange timer og fortjener i dén grad et 

kæmpe skulderklap. En stor hånd til Flemming. 

Knud Rask støtter op om rosen til hele bestyrelsen. Det er et stort stykke arbejde og det bliver klaret 

rigtig flot. 

Line Rasmussen spørger om man kan slippe for at indbetale til vedligeholdelseskontoen i en periode 

hvis man får lavet tag. Og kan man bruge de penge der allerede står på vedligeholdelseskontoen til at 

nedskrive sin gæld? 

Bjarne Bach Pedersen mener ikke at debatten om tagene er overstået endnu. Han vil gerne have 

fortalt kort om strukturen i hele projektet og ønsker en tidsplan.  

Formanden svarer følgende: 

Han vil også gerne selv vide noget. Hele projektet er et slagsmål uden lige.  Den tidsplan som lige er 

meldt ud, hedder d. 28. juni. Der loves dog ingenting for den kan nå at ændre sig mange gange 

endnu. Alt er meget rygtebaseret. Eksempelvis har formanden lige hørt et rygte om at sjakket på 

projektet til at starte med fik at vide at de skulle arbejde på rækkehustagene i 12-15 måneder. Dette 

på trods af at projektet kun skulle tage 9 måneder. Men det er som sagt et rygte, så ingen ved om det 

holder stik.  

Man kan godt blive fritaget fra at skulle betale til sin vedligeholdelseskonto. Det kræver kun at man 

ansøger bestyrelsen om det. Man skal ikke have endevendt sin økonomi for at kunne blive fritaget. 

Der vil blive kigget på om der er mangler på huset som fortsat kræver indbetaling på 

vedligeholdelseskontoen.  

Formanden fortæller at det virker som om at der er nogen der mener at bestyrelsen er skurkene – det 

er dog lige omvendt. Formanden minder om at bestyrelsen, som jo også består af beboere i byen, er 

medspillere til resten af beboerne. Bestyrelsen handler på samtlige beboeres vegne og tager 

beslutninger ud fra et syn om hvad der gavner beboerne og hvad der er rigtigt og forsvarligt. 
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Bestyrelsen vil meget gerne komme med mere information. Det kræver dog at bestyrelsen modtager 

noget der kan informeres om… 

 

Karen Strandgård spørger om der er nogen der har erfaringer med et jordvarmeanlæg.  

Hun kunne godt tænke sig at der var løsninger udover olie og gas, der er mere CO2-venlige. 

Det kunne f.eks. være solvarme. Og skal man ansøge bestyrelsen? 

Mads Bølling har undersøgt omkring jordvarme for 4 år siden, men fik at vide at hans grund var for 

lille. Det kræver mange m
2
. Det siges dog at Gentofte Kommune arbejder på at få fjernvarme. Det er 

dog ikke vedtaget endnu.  

Knud Rask siger at jordvarmeanlæg desværre ikke kan benyttes i Studiebyen, da grundene er for 

små. De der har det, har frosset i denne vinter.  

Bjarne Bach Pedersen mener godt at man kan installere jordvarmeanlæg. Han mener kun at det 

kræver 100-150 m
2
.  

Karen Strandgård vil selv undersøge og kan derefter dele ud af sin viden.  

Formanden tilføjer at man som udgangspunkt altid skal ansøge bestyrelsen om ændringer.  

Jan Voltelen spørger om grundfonden bliver opskrevet på en bolig med nyt tag. 

Formanden svarer at grundfonden ikke bliver opskrevet, da tagene jo bliver nedskrevet igen over 30 

år. Gælden vil følge huset og ikke beboeren. Dvs. at ved fraflytning eller dødsfald, vil den 

efterfølgende beboer overtage gælden hvor den forhenværende beboer slap.  

 

Mogens Brandt informerer at han kan gå på andres netværk når han skal på internettet.  

Han opfordrer derfor alle til at låse deres netværk, så uvedkommende ikke kan benytte det.  

Formanden slår et slag for en meget CO2 venlig pære. Den er kun på 1,6 W og har en levetid på  

ca. 50.000 timer.  

Han har den med og kan vises til alle interesserede. 

 

Til slut erklærer dirigenten generalforsamlingen for overstået. 

 

Formanden takker dirigenten for den gode indsats. 

Han takker derefter alle for god ro og orden og ønsker de valgte bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter tillykke. 

 

TAK FOR I AFTEN.  

 

 

 

Referatet er godkendt d. 4. maj 2010 
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Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. 
 

Flemming Ekstrøm, Formand 

Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup 

Tlf. 39 62 70 86 

E-mail: formand@studiebyen.dk 

 

Jannie Christiansen, Næstformand 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf. 39 61 26 74 

E-mail: naestformand@studiebyen.dk 

 

Nicolai Boston 

Lundeskovsvej 37, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 02 73 

 

Søren Eriksen 

Skovlæet 9, 2900 Hellerup 

Tlf. 39 62 13 83 

 

Mette Fjeldsted 

Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup 

Tlf: 20 74 05 75 

 

Thomas Rostrup, Gentofte Kommune 

Fennevangen 23, 2820 Gentofte 

 

Villy Strandby Sørensen, K.A.B. 

Birkevang 176, 3250 Gilleleje 

 

Søren Jexen, Regnskabsfører 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 25 74 

E-mail: regnskabsfoerer@studiebyen.dk 

 

Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører 

Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup 

Tlf. 26 20 16 12 

E-mail: forretningsfoerer@studiebyen.dk 

 


