
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Hellerup 30. maj 2009 
 

 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling: 
 

 

Tirsdag den 16. juni 2009, 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. Rækkehustage. 

Forslag til udskiftning af tagene på rækkehusene og enkelt- og dobbelthusene som vedtaget 

på generalforsamlingen i 2007 og 2008 og udsat til ekstraordinær generalforsamling på 

generalforsamlingen i 2009. 

Forslag vedlagt. 

 

3. Ændringsforslag. 

Bestyrelsen foreslår at der anvendes almindelige maskinfremstillede teglsten til 

rækkehusene i stedet for håndstrøgne vingeteglsten. 

Forslag vedlagt. 

 

4. Eventuelt. 
 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

 

                      Flemming Ekstrøm 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forslag til udskiftning af rækkehustagene m.v. 

Generalforsamlingen 2009 
 

På baggrund af generalforsamlingernes vedtagelser i 2007 og 2008 fremsendes hermed forslag til 

udskiftning af rækkehustagene: 

 

Pkt. 1: 

Arbejdet udføres efter det materiale, som på generalforsamlingen i 2008 blev forelagt af arkitekt 

Hafsteinn Oskarsson, som er fremlagt til gennemsyn på denne generalforsamling herunder de 

indkommende tilbud. 

 

Pkt. 2: 

Arbejdet omfatter bl.a.  

 

a) Udskiftning af teglsten 

b) Isolering af tag og skunke 

c) Undertag 

d) Nye tagrender og afløbsrør 

e) Brandkamserstatninger 

f) Ny zink på kviste 

g) Opretning af spær 

h) Udskiftning af tagvinduer 

i) Delvis udskiftning af Velux vinduer 

 

 Evt. indvendig malerarbejde udføres af medlemmerne. 

 

Pkt. 3: 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå entrepriseaftale efter forhandling med en 

af de to billigste entreprenører på baggrund af deres tilbud af 28. januar 2008. 

 

Projektet finansieres ved optagelse af 30 årigt kreditforeningslån (annuitetslån) med 10 års fast 

rente. 

 

P.t. 4,5 % til kurs 99,25. 

Renter og bidrag vil være fradragsberettiget ved udstedelse af gældsbrev til boligselskabet, ifølge 

bindende forhåndsudtagelse fra SKAT, som er givet på baggrund af medlemmernes pligt til at 

vedligeholde boligerne ifølge vedtægternes § 17. 

 

Låneaftalen indgås på vilkår der er identiske med vilkårene i boligselskabets lån. 

De månedlige ydelser, bestående af afdrag, renter og bidrag er at betragte som en boligafgift. 

 

Ved overdragelse/overførelse af grundfondsbeviset skal erhververen indtræde i gældsforholdet til  

Boligselskabet. 

   

Den samlede pris for rækkehustagprojektet vil beløbe sig til ca. kr. 18.481.504,00.                



Alle medlemmer der bor i rækkehusene, vil inden generalforsamlingen få skriftlig besked på det 

lånebeløb, der vedrører deres hus (afhængig af til og fravalg af ydelser) samt hvad der ca. kan 

spares i skat, efter gældende regler. 

 

Investeringen afskrives i takt med gældens afvikling, dog til en anslået brugsværdi efter de 30 år. 

 

Medlemmer der bor i enkelt- eller dobbelthuse får samme muligheder for lån til tagudskiftning. 

Projektet for det enkelte medlem skal forelægges bestyrelsen senest den 1. juni 2009. 

 

 

 

Pkt. 4: 

Forslag til optagning af lån til finansiering af tagudskiftning af rækkehustagene og de enkelt- og 

dobbelthuse, som ønsker at udskifte deres tage. 

 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage byggelån på bedst mulige vilkår. max. 

Kr. 30.000.000,00.  

 

Efter endt byggeperiode optages de endelige realkreditlån på de samlede byggeomkostninger, med 

pant i selskabets ejendomme hvilket generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til.        

 

 

 

 

                                             ØKONOMIOVERSIGT 

  

Murerarbejde Kr. 4.562.093,00 

Tømmerarbejde Kr. 5.501.531,00 

Blikkenslagerarbejde Kr. 1.117.750,00 

Malerarbejde Kr. 276.206,00 

El arbejde Kr. 62.500,00 

Stilladsarbejde Kr. 1.557.250,00 

Byggeplads Kr. 748.356,00 

Uforudsigelige udgifter 10 % Kr. 1.382.568,00 

Afsat til honorar og tilsyn Kr. 1.431.250,00 

Stempelafgift til staten Kr. 300.000,00 

Byggeforsikring Kr. 60.000,00 

Rente til byggelån anslået Kr. 800.000,00 

Udbudsmateriale Kr. 435.000,00 

Internt tilsyn Kr.  125.000,00 

Advokat og revisor (anslået) Kr. 85.000,00 

Gældsbreve Kr. 37.000,00 

I alt inkl. Moms Kr. 18.481.504,00 

  

 

 

 



 

Ændringsforslag for udskiftning af rækkehustagene m.v. 

Ekstraordinær generalforsamling 2009 
 

 

Da vi desværre ikke får tilskud fra Realdania foreslås: 

Der anvendes almindelige maskinfremstillede teglsten til rækkehusene. 

Dette giver en besparelse på ca. kr. 1.700.000,- (Dertil kommer kr. 435.000,00 som fejlagtig var 

med i økonomioversigten). 

 

Den samlede pris for rækkehustagprojektet vil herefter beløbe sig til ca. kr. 16.346.504,00.                

 

Medlemmer der bor i enkelt- eller dobbelthuse får samme muligheder for lån til tagudskiftning. 

Projektet for det enkelte medlem skal forelægges bestyrelsen senest den 1. september 2009.  

 

 

 

 

                                             NY ØKONOMIOVERSIGT 

  

Murerarbejde Kr. 2.862.093,00 

Tømmerarbejde Kr. 5.501.531,00 

Blikkenslagerarbejde Kr. 1.117.750,00 

Malerarbejde Kr. 276.206,00 

El arbejde Kr. 62.500,00 

Stilladsarbejde Kr. 1.557.250,00 

Byggeplads Kr. 748.356,00 

Uforudsigelige udgifter 10 % Kr. 1.382.568,00 

Afsat til honorar og tilsyn Kr. 1.431.250,00 

Stempelafgift til staten Kr. 300.000,00 

Byggeforsikring Kr. 60.000,00 

Rente til byggelån anslået Kr. 800.000,00 

Internt tilsyn Kr. 125.000,00 

Advokat og revisor (anslået) Kr.  85.000,00 

Gældsbreve Kr. 37.000,00 

   

I alt inkl. Moms Kr. 16.346.504,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni 2009. 
 
Formanden byder velkommen og foreslår at Jørn Jeppesen bliver valgt som dirigent. Han spørger 
om der er nogen modkandidater. Det er der ikke. Jørn er derfor valgt. 
 
Jørn siger tak for tilliden og konstaterer at indkaldelsen er gældende ifølge vedtægterne.  
Han spørger derefter om der er 2 der vil være stemmetællere. Jesper Kamp-Nielsen og Annette 
Beck melder sig frivilligt.  
 
Herefter giver dirigenten ordet til formanden. 
Formanden fortæller om svaret fra Realdania og at renten i mellemtiden desværre er steget 0,5 %.  
Formanden fortæller også om repræsentantskabsmødet i KAB og fortæller om Jesper Nyborg, som 
er direktør i KAB og samtidig har en post i bestyrelsen hos Realdania.  
Formanden spurgte ham omkring vores ansøgning og Jesper Nyborg svarede at en tagudskiftning 
udelukkende ses som vedligeholdelse. Derudover sagde han at vores husleje var så tilpas lav at der 
ikke gives tilskud. Han bad også formanden om at hilse en af vores beboere som han kender 
personligt. Det viser tydeligt at han kender til Studiebyen. 
Formanden fortæller at rækkehusudvalget har holdt et møde hvor han var inviteret til at besvare 
spørgsmål.  
Et af spørgsmålene lyder på hvor grænsen er mellem sætningsskader kontra mangel på 
vedligeholdelse. Svaret er ligetil. En sætningsskade er en decideret bygningsfejl. Et eksempel kan 
være at fundamentet mangler helt eller delvist.  
Ved mangel på vedligeholdelse har huset fra starten været korrekt bygget, men er desværre ikke 
vedligeholdt.  
Formanden blev også spurgt om vi kunne få et 40-årigt lån i stedet for 30-årigt som skrevet i det 
oprindelige forslag. Formanden har forespurgt om det i banken, men har fået svar på at det ikke 
kan lade sig gøre. Vi kan kun få et lån der løber over 30 år. 
Han fortæller endvidere at hvis det viser sig at der er råd et eller flere steder, vil det blive udbedret 
og derved betalt via byggelånet og til slut på lagt den berørte beboer. 
Formanden informerer om at de beboere, udover rækkehusene, der også ønsker at være med i 
denne pulje, vil komme til at tage hver deres del af byggefinansieringen. 
 
Dirigenten beder Lise Hjortborg om at sige et par ord. 
Lise fortæller at der har været en intern afstemning blandt rækkehusbeboerne.   
Indtil nu har vi afholdt 2 afstemninger på generalforsamlinger og nu er det den afgørende der skal 
for dagen. På rækkehusudvalgsmødet blev det besluttet at holde en vejledende afstemning blandt 
rækkehusene for at være sikker på at det ikke kun var en lille skare i rækkehusene der rent faktisk 
ønsker denne udskiftning.  
 
 
 
 
 
 
 



Der er 41 rækkehuse. Der blev afgivet 26 stemmer fordelt således: 
Ja:           21 
Nej:          4 
Blank:      1 
Over halvdelen i rækkehusene har stemt ja og det er derfor meget positivt. Dem der har valgt ikke 
at stemme, må jo formodes at ville stemme ved-ikke. 
Dirigenten spørger om der er kommentarer.  
En beboer stiller spørgsmål ved antallet af rækkehuse. Han mener at der er 42. Det bekræftes at 
der er 41. 
En beboer vil gerne have uddybet hvad vi gør hvis der er råd. Skal man selv betale af egen lomme, 
går det ind over byggeprojektet eller er det en forsikringssag? 
En anden spørger hvor stor en omkostning byggefinansieringen er. Hvad skal man regne med? 
En beboer spørger om der sker en opskrivning af grundfondsbeviserne. Han spørger yderligere om 
det kan passe at der skal ansøges inden 1. juni som der står i forslaget. 
En anden beboer mener ikke at hun har fået en specifikation over det nøjagtige beløb som hun 
skal betale. Formanden svarer: 
Mht. råd er der ingen forsikring der dækker, men udgiften er med i byggefinansieringen hvis det 
viser sig. 
Mht. omkostninger: Der er bl.a. stempelafgift, rente o.a.  
Mht. grundfonden: Jo den opskrives, men den nedskrives med det samme da gælden er lige så 
stor. 
Mht. dato: Det oprindelige forslag er i juni. I ændringsforslaget er det sat til september. Det 
oprindelige forslag er overhovedet ikke ændret. Det står som det gjorde første gang det blev sendt 
ud.  
Vedr. seddel om pris. Der er ikke kommet en ekstra ud. Det er stadig kun den gamle der er 
udsendt. 
Der er dog meddelt efterfølgende at den pris vil falde ca. 10 %.  Vi kender ikke de eksakte tal før vi 
er helt færdige med tagudskiftningen. Der er en masse udgifter som er taget højde for, men som vi 
ikke håber, bliver brugt og dermed kan vi ikke give en eksakt pris. 
Dirigenten spørger om der er flere der har spørgsmål. 
En beboer spørger om boligforbedringsstøtte. Skal vi søge enkeltvis eller er det hele selskabet? 
En anden beboer spørger, om prisen er regnet ud således at den umuligt kan blive højere, uanset 
hvad der dukker op. 
Formanden svarer: 
Mht. boligforbedringsstøtte. Der er ingen chance. Vi kunne ikke søge som selskab. Tilbuddet var 
desuden også fra før puljen blev frigivet. Allerede dér var vi faldet.  
Mht. pris: Hvis det viser sig at alt er pil-råddent, så vil prisen stige. Der er dog intet der tyder på at 
det vil gå sådan. Formanden har kun kendskab til et enkelt råddent spær i hele byen.  
En beboer påpeger at arkitekten har været i alle husene. Han ville jo have set det og sagt hvis der 
var råd.  
 
 
 
 
 



Dirigenten siger at vi nu skal stemme om det oprindelige forslag.  
En beboer mener at vi skal stemme om ændringen først og derefter det oprindelige.  
Dirigenten påpeger dog at vi først skal stemme om det oprindelige. Hvis det ikke bliver vedtaget, 
skal vi jo slet ikke stemme om ændringen. 
En beboer spørger hvor mange der skal stemme før forslaget bliver vedtaget.  
Dirigenten svarer at der blandt dem der er dukket op, bare skal være simpelt flertal.  
Der stemmes.  
Resultat: 
45 stemmeberettigede.  
Ja:    39 
Nej:   6 
 
Flemming fortæller om ændringsforslaget. Da Realdania har sagt nej, kan vi lægge almindelige, 
maskinstrøgne tagsten på i stedet for de håndstrøgne. Derved har vi sparet ca. kr. 1,7 mio. Med 
den fejl der var i den oprindelige økonomioversigt er der derved en besparelse på ca. kr. 2 mio.  
Formanden forklarer om en ting der ikke står i forslaget.  
Bestyrelsen har vedtaget at Veluxvinduer gerne må være de 2 størrelser som der er nu.  
Det har vist sig at spærrende er placeret med meget forskellige bredder og det er derfor ikke alle 
steder der kan være de brede vinduer. Bestyrelsen mener ikke at det er fair overfor dem der har 
nye brede vinduer og har dermed besluttet at begge typer kan bruges. Formanden fastholder dog 
at længden skal være ens. Den kan der ikke gås på kompromis omkring. 
Formanden slutter med at anbefale at vi stemmer JA til det næste forslag også.  
 
Dirigenten spørger om der er spørgsmål inden vi stemmer. 
En beboer vil gerne vide om der er forskel på de to typer tagsten.  
Formanden svarer at der ingen forskel er. 
En beboer, der er murer, fortæller at de maskinstrøgne faktisk er bedre end de håndstrøgne. 
 
Der stemmes nu om ændringsforslaget. 
Resultat:  
Ja:    44 
Nej:   1 
 
Dirigenten siger at vi nu er nået til punktet evt. 
En beboer spørger om forsikringspolicen snart bliver delt ud.  
En anden beboer spørger hvem der skal være bygherre og hvem der skal være entreprenør. 
Hvor hurtigt kan bestyrelsen sige hvem det bliver, så alle kan nå at komme med et projekt? Det 
skal jo gå hurtigt. 
En tredje spørger hvornår arbejdet går i gang. 
En beboer spørger om de gamle sten er noget værd. Kan vi evt. sælge dem? 
En anden beboer påpeger at de bare kan afhentes gratis… 
En beboer, der ikke bor i rækkehus, siger at deres tag ikke skal skiftes nu, men hvad med senere? 
Er løbet kørt hvis de ikke siger ja nu? 
 



En anden beboer fortæller at murermesteren kan sælge tagstenene hvis han mener at de kan 
genbruges. 
Derved burde vores pris blive lidt mindre.  
En beboer siger at han glæder sig til om 10 år og håber at alle ser tilbage med glade minder.  
Til den tid vil der nok være flere enkelt- og dobbelthuse der trænger til nye tage.  
Han taler også om Bakkehusene der har problemer med spærene. Kan det ske for os? 
En anden vil gerne vide hvornår beboerne bliver spurgt om de selv ønsker at betale en del eller 
hele taget selv og derved ikke har brug for at låne penge gennem Studiebyen. 
En beboer siger at hun har en lille altan som er lavet i 1934. Hun tænker på forskelligheder på 
bagsiden af rækkehusene som der er mange af og mener derfor ikke at altanerne skal fjernes. Hun 
vil gerne have et svar.  
Formanden svarer: 
Mht. altanerne: Husene er ikke født med altaner og er derfor ikke en del af den oprindelige 
bygning. 
Dem der har dem er glade for dem, men de omkringboende er IKKE glade.  
Mht. forsikringsbetingelser.  Det er åbenbart svært for Alm. Brand at sende os de rigtige 
betingelser. 
Der har været utrolig meget korrespondance ml. forretningsføreren og Alm. Brand og først nu, ser 
det ud som om, vi har fået et korrekt eksemplar og den udsendes naturligvis snarest. 
Mht. tagsten er Studiebyen ikke bygget ensartet. I hvert enkelt tilfælde må man tage stilling til 
hvilken sten der skal benyttes. F.eks. skal stenen ”Gammel Dansk”, bruges i Skovlæet, men det er 
ikke ensbetydende med at det er den der er gældende alle steder.  
Enkelt- og dobbelthusene kan selv vælge hvor de vil hente et tilbud.  
Vi har til d. 28. juni til at acceptere tilbud på rækkehusene. 
Vi skal nu forhandle. Arbejdet går nok i gang til september og byggeriet starter højst sandsynligt 
nede fra  
nr 94. Det er dog ikke helt fast endnu og skal forhandles på plads. 
Mht. stenenes værdi: Jo, de har en værdi, men ifølge vores forhandlinger hidtil, er det meningen 
at mureren skal samle de bedste sten og gemme dem i tilfælde af, at der er andre af vores huse 
der kan drage nytte af dem.  
Mht. de andre huse, der ikke mener, at de har brug for at udskifte deres tage endnu, er det 
naturligvis ikke utænkeligt at der kan tages en ny pulje op til den tid. Der kan dog ikke gives et 
konkret svar, da man jo ikke ved hvilken bestyrelse der sidder til den tid. 
Mht. økonomi og egne penge. Det vil naturligvis være muligt at skyde egne penge i tagprojektet 
hvis man ikke ønsker at låne dem gennem Studiebyen. Bestyrelsen vil dog gerne vide det på 
forhånd. Det vil være muligt at gøre indtil projektet er helt færdigt, da det først er dér byggelånet 
bliver lukket og bliver til et kreditforeningslån. 
Problemet med spærene i Bakkehusene, er at de skrider ud. Dette problem har vi heldigvis ikke, 
men vi er også bygget efter dem.   
Vi mangler nu kun Gentofte Kommunes accept. Den er vi dog ikke nervøse for. 
 
En beboer mener ikke at man kan pålægge en beboer at et tag skal skiftes.  
Formanden svarer at det faktisk kan lade sig gøre. Hvis bestyrelsen eller forsikringen dømmer 
taget for nedslidt. Der sendes en skrivelse ud til beboerne når tiden nærmer sig for at bestyrelsen 
skal vide at en beboer ønsker at betale selv. Der vil være angivet en deadline. 



En beboer spørger om overtagelsessummen følger med til en ny beboer.  
Formanden svarer JA. Lånet følger huset og ikke medlemmet. 
 
En beboer med altan mener ikke at vi kan vælge at altaner skal nedlægges. Deres altan har 
eksisteret i mere end 50 år. Der er jo noget der hedder hævdret og de er nu ved at undersøge 
dette. De mener at de vil få medhold. Hvad vil bestyrelsen så gøre? 
En i samme husstand spørger om generne fra naboerne. Er der nogen der har klaget? 
Formanden svarer: I vedtægternes § 17 står der: ”Fremdeles paalægges det Boligens Indehaver at 
sørge for den udvendige Vedligeholdelse, saaledes at Ejendommen bevarer sin engang af 
arkitekterne fastslaaede stil…” 
 
Bestyrelsen er klar over at altanerne ikke er så store at man kan sidde på dem og drikke kaffe, men 
omkringboende har alligevel tilkendegivet at der er gener og at nogen er overbegloet.  
 
Dirigenten spørger om der er flere kommentarer.  
Det er ikke tilfældet og dirigenten ophæver derfor generalforsamlingen og giver ordet til 
formanden. 
 
Formanden siger tak og fortæller at der er mange der allerede har hentet tilbud og ser frem til at 
modtage dem. 
 
Formanden tilføjer at der i referatet fra den ordinære generalforsamling mangler et afsnit. Der vil 
blive udsendt et rettelsesblad med den manglende tekst. 
Formanden siger derefter tak til alle der er dukket op på trods af antallet. Bestyrelsen havde 
regnet med et lidt mere talstærkt stemmegrundlag. 
Tak til dirigenten. 
Formandens sidste ord: 
Vi kommer til at løbe meget stærkt i løbet af det næste stykke tid. Dejligt!!! 
 

 

Referatet er godkendt d. 18. juni 2009 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Flemming Ekstrøm, formand  Jørn Jeppesen, dirigent 

 


