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Hellerup 15. marts 2009 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: 

 

 

Tirsdag den 24. marts 2009, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 

Dørene åbnes kl. 18.00 da der vil være mulighed for at gennemgå projektet 

vedr. rækkehustagene.  
 

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. 

• Valg af formand: 

 Flemming Ekstrøm er villig til genvalg. 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Jannie Christiansen og Søren Eriksen er på valg og er begge villige til genvalg. 

Endvidere er Susanne Elmkjær-Larsen, Lundeskovsvej 16, 

og Henrik E. Elborough, Lundeskovsvej 23, foreslået. 

 

6. Valg af 3 suppleanter.  

Niels Clausen, Lise Hjortborg, Jens Milbrat er villige til genvalg. 

 

                        7.   Valg af revisor. 

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & co. 

 

8. Budget for indeværende år (2008) v/ regnskabsføreren. 

 

9. Rækkehustage.  

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

som vedtaget på generalforsamlingen i 2007 og 2008 

Se vedlagte bilag. 

 

10.  Indkomne forslag: 

1) Placering af affald / Annette Bech, Ry 58 

Forslaget lyder:  

”I forbindelse med øststiprojektet blev det besluttet at flytte skraldebøtterne om i 

forhaverne, men med udsættelsen af projektet blev dette også udsat. 

Jeg foreslår, at bestyrelsen i den nærmeste fremtid finder på en løsning ved de 

gamle forretninger, så alle skraldebøtter er placeret ud mod Rygårds Alle. 
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Ligeledes skal anvises en plads til haveaffaldet, så vi bliver fri for den tunge trafik 

på begge bagstier. 

Dette uafhængigt af øststiprojektet.  

 

2) Tagudskiftning vedr. enkelt- og dobbelthuse / Ida Meyer, Lu 19 med flere 

Forslaget lyder:  

”Bilag til forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i marts 

2009, som ønskes medsendt til generalforsamlingen. 

Mon ikke alle vi, der er så heldige at bo i Studiebyen, føler, at vi bor i et smørhul? 

Vi véd at et sådan held også forpligter. 

Derfor vil vi gerne opfylde forpligtelsen i vedtægterne og vedligeholde vore 

boliger på bedste vis. Men da vi ikke kan optage lån med sikkerhed i vores bolig i 

”det parlamentariske selskab Studiebyen”, er vi udelukkede fra selv at foretage de 

store, dyre og nødvendige vedligeholdelsesarbejder. 

Vi skal anmode om at følgende punkter optages på generalforsamlingen: 

1. Bestyrelsen pålægges at få foretaget en undersøgelse af tage/tagkonstruktioner 

m.v. af alle enkelt- og dobbelthuse og fremskaffe beslutningsgrundlag for evt. 

udskiftning. 

Tagene i flere af Studiebyens huse er det nu ikke længere muligt at 

vedligeholde. Byen er fra 1921, tagene er altså omkring 88 år gamle. De er, 

iflg. almindelig vurdering for teglstens holdbarhed, nedslidte, og mange af 

dem bør udskiftes. 

Under nedslidte tagsten befinder der sig tagkonstruktioner, som i tidens løb 

meget vel kan være påvirket af indsivende vand. Dermed kan der være opstået 

råd og/eller svamp, der ikke umiddelbart kan opdages pga skunkskabe og 

inddækninger. 

2. Det pålægges bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til 

gennemgang af beslutningsgrundlaget inden 6 måneder jf. punktet om 

undersøgelsen af tagene.  

3. Bestyrelsen pålægges at underrette den enkelte lejer om ejendommens 

forsikringsforhold. 

4. Vi beder bestyrelsen om at nedsætte en uvildig arbejdsgruppe/udvalg til 

gennemgang og evt. revision af Studiebyens vedtægter. 

Vi har nøje gennemlæst vedtægterne, som er godkendt af Indenrigsministeriet 

i 1925. Tanker og ideer af den alder trænger mange steder til en revision og 

opdatering.” 

Underskrivere af forslag: 
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3) Revidering af vedtægter / Jan Voltelen, Ry 70 

Forslaget lyder:  

”Efter rækkehusmøde d. 5. Jan. Blev det besluttet at henstille til bestyrelsen, at der 

nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg med juridisk deltagelse, til at revidere 

gældende vedtægter fra april 1921, således at de tilpasses forhold etc. til 2009. 

På rækkehusmødet kom det f.eks. frem, at man gerne ville tilgodese ”bonusbørn” i 

tilfælde af grundfondsbevis-indehaverens dødsfald.” 

 

4) Forbud mod tung trafik på Rygårds Allé / Mads Bølling, Ry 80 

Forslaget lyder: 

”I det forgangene år har vi været meget hjemme i dagtimerne, hvor vi har 

renoveret vores rækkehus. I den tid har vi observeret meget tung gennemkørende 

trafik på Rygårds Allé i form af store lastbiler. 

Føler man på husets vægge kan man tydeligt mærke rystelser, når tung trafik 

passerer forbi vores rækkehus. 

Vi foreslår at Studiebyens Bestyrelse, over for Gentofte Kommune, henstiller til at 

Rygårds Allé kun må benyttes af lettere køretøjer og ærindekørsel. 

I den sidste ende bliver det måske et spørgsmål om den fremtidige tilstand af vores 

huse, beliggende ved Rygårds Allé – her tænker vi på revner i murværket samt 

sætningsskader. Desuden bør det også overvejes, at et forbud mod tung trafik 

antageligt vil øge trafiksikkerheden.” 

 

11. Eventuelt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

 

                      Flemming Ekstrøm 

Formand 
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Referat af Studiebyens ordinære generalforsamling d. 24. marts 2009  

Kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 
 

Formanden byder alle velkommen og sikrer sig at alle har fået udleveret en kuvert med stemmesedler og 

at alle fuldmagter er indsamlet.  

 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår på bestyrelsens vegne, Jørn Jeppesen som dirigent.  

Formanden spørger om der er andre forslag. Da det ikke er tilfældet er Jørn Jeppesen valgt. 

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

det reviderede og underskrevede regnskab. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iflg. § 27 og § 29. Dirigenten 

oplyser at det er en tastefejl på indkaldelsen under punkt 8. Der står at regnskabet for 

indeværende år er 2008. Det er naturligvis 2009.  

Dirigenten spørger om der er 2 der vil være stemmetællere.  

Jesper Kamp-Nielsen og Karen Strandgård melder sig frivilligt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden 

Jeg vil starte med at byde de nye medlemmer velkommen: 

Mona Brandt og Lina Rasmussen. 

Det meste af sidste års generalforsamling blev meget naturligt brugt på debatten om udskiftning 

af rækkehustagene og dette projekt vil naturligvis tage megen tid i aften. 

Dette projekt er det største i byens historie. Da Studiebyen blev bygget kostede den ca. 2,5 mio. 

kroner alt inklusive. Dette set i forhold til hvad kun tagene i rækkehusene kommer til at koste i 

dag. 

Jeg og andre bestyrelsesmedlemmer hører meget ofte, om det nu kan betale sig, da byen snart er 

100 år og lejeaftalen udløber. 

Lad mig slå det helt fast. Boligselskabet Studiebyen ejer grunden, huse m.m.  

Det er et faktum. Som i øvrigt står på side 1 i vores vedtægter. 

 

ØSTSTI PROJEKTET 

Endnu engang lykkedes det os ikke at få sat dette projekt sat i gang. 

Det er bestemt ikke på grund af uvilje fra bestyrelsens side at det endnu engang må udsættes, men 

helt klart kommer vores huse i første række og en stor sætningsskade i Lundekrogen kom i vejen 

og bestyrelsen vil ikke sætte selskabets økonomi så hårdt at der ikke er penge til en opstået skade, 

så stien må vente endnu engang. 

 

SÆTNINGSSKADER M.V. 

Som nævnt har vi haft en stor sætningsskade i Lundekrogen nr. 8. 

Det var 3. gang dette hus måtte repareres for sætningsskader. Det er ærgerligt, at det ikke blev 

understøbt ordentligt første gang, men det er vi meget sikre på at det nu er blevet. 

Der er støbt nyt fundament under hele den halvdel af huset, hvor der ikke er kælder til fast grund 

og etableret afløb fra tagafløb som fuldstændigt manglede, i den halvdel af huset. 

 

FORSIKRINGER 

Sidste års mange problemer med den opsagte forsikring fra Alm. Brand stammer fra at 

forsikringen godt nok var udskrevet til Boligselskabet Studiebyen, men der stod også at vi var en 

grundejerforening, hvilket jo ikke er tilfældet. 

I det forløbne år har vi haft kontakt til flere forsikringsselskaber, hvoraf nogle slet ikke ville tegne 

en forsikring med det omfang. 

Med Tryg Forsikring fik vi efter forhandling et godt tilbud, men da vi ikke har selvrisiko på 

skader hos Alm. Brand valgte vi at blive der. 

Alm. Brand har også dækket skader 100 % selvom de ifølge policen kunne nøjes med at dække  

25 - 50 % på grund af alder. 
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Også set i lyset af at vi sandsynligvis står over for tagudskiftninger, valgte bestyrelsen ikke at stå 

med et nyt selskab. 

Alm. Brand giver os en god dækning. At de til tider er meget længe om at betale har vi valgt at 

leve med. 

I det forløbne år har vi blandt andet fået repareret to vandstiklinger i rækkehusene efter brud, hvor 

selskabet har dækket 100 % at omkostningerne, hvor de kun var forpligtiget til at dække 25 % på 

grund af rørenes alder. 

 

GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND 

De af vores søsterselskaber, der er administreret af KAB, har fået pålæg om at skulle indbetale 

bidrag til Grundejernes Investeringsfond, hvilket de ikke mener, de skal, sådan som vores 

selskaber er opbygget. 

Boligselskabet Jægervangen, som er det selskab som ligner os mest, er dog blevet fritaget på 

baggrund af deres vedtægter, som er meget lig vores. 

Som følge deraf kommer vi heller ikke til at betale til Grundejernes Investeringsfond. 

Grunden til at vi har dette punkt med i beretningen er den skrivelse fra nogle medlemmer, som er 

omdelt i byen. 

Den taler om, at Bakkehusene arbejder på en landsretssag, der kan få dem underlagt lejeloven.  

Ifølge den omtalte skrivelse skulle oplysningerne stamme fra forretningsfører Annemette Bøgh i 

KAB. Jeg kontaktede straks Annemette Bøgh, som jeg i øvrigt kender ganske godt og hun ville 

ikke lægge navn til den oplysning. 

Som formand for Studiebyen deltager jeg 2 gange om året i repræsentantskabsmøder i KAB og 

der møder jeg mine kolleger fra de andre parlamentariske selskaber. 

Jeg kendte derfor til en kommende retssag, som jeg selvfølgelig også orienterede bestyrelsen om. 

Denne kommende landsretssag drejer sig ikke om at komme ind under lejeloven, snarere 

tværtimod. 

Den drejer sig om at slippe for at betale til Grundejernes Investeringsfond, som lejeloven 

foreskriver dvs. sagen drejer sig egentlig om at komme væk fra lejeloven. 

 

BRAND 

Vi har desværre også haft en mindre brand på Rygårds Allé, som skyldtes en badeværelses 

ventilator. 

Der var her ikke tale om flammer, men tale om en kraftig røgudvikling, som tilsvinede hele 

førstesalen, som måtte males om. 

Hos de berørte beboere hersker der ikke tvivl om, at den installerede røgalarm reddede husets 

frue, som på det tidspunkt lå og sov på første sal.  

Så endnu engang kan vi kun anbefale at installere røgalarmer i alle husene. 

I dag fås røgalarmer der ”taler sammen”. Så har man flere alarmer installeret, vil alle alarmerne 

blive aktiveret.  

Dette kan have stor betydning, når man som os har flere etager. 

 

ROTTER 

Der er desværre konstateret rotter i flere af vores huse. 

Dette skyldes formentlig et brud på kloakledningen. Skaden er under udbedring og skulle snart 

være repareret. 

Har man mistanke om rotter, skal dette straks meldes til Kommunen eller direkte til firmaet 

KILTIN, som det fremgår at den skrivelse, som blev omdelt i sidste måned og meget gerne også 

til vores forretningsfører. 

I dag er jeg blevet informeret om at tagnedløb og tagbrønde er i meget dårlig stand og skal derfor 

renses. Hvis de ikke er rene er der større mulighed for rotter til at passere, da der derved ikke er 

vand i vandlåsene. Dette bedes I derfor alle sammen tjekke op på. 
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FESTER M.V. 

Igen i år skal jeg benytte lejligheden til at takke alle de, der er med til at gøre livet mere festligt i 

byen og her tænker jeg på den fine fastelavnsfest, den formidable Studiebyfest og ikke mindst 

loppemarkedet. 

En STOR TAK til alle som står bag. 

 

MED DISSE ORD SKAL JEG OVERLADE BERETNINGEN TIL 

GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING. 

  

Dirigenten udbeder sig korte bemærkninger til beretningen.  

 

Et medlem vil gerne have at policen bliver omdelt til alle beboerne, så man hver især ved hvordan 

man er dækket og derved har mulighed for at tegne egne forsikringer til det man ikke er dækket 

ind af via Studiebyens forsikring.  

Formanden indvilger i at lade forsikringsbetingelserne omdele til alle beboerne, men fastslår at 

der ikke kommer til at stå policenr på og understreger at ALT dog stadig skal anmeldes til 

forretningsføreren som derefter tager kontakt til forsikringen. Det er ikke tilladt for den enkelte 

beboer at anmelde skader direkte. 

Et andet medlem spørger om der er søgt juridisk bistand ifm. tagudskiftningen mht. vedtægter og 

lovgivning. 

Formanden svarer at der naturligvis er søgt juridisk assistance ifm. dette store projekt.  

Endnu en beboer påpeger at hun gerne vil se policen. Hun har råd i en bjælke over en havedør og 

kan ikke forstå at hun ikke er dækket ind af Studiebyens forsikring. 

Formanden svarer at vores forsikringsbetingelser omdeles og understreger at INGEN 

forsikringsselskaber vil forsikre mod råd. 

Forsikringer dækker kun pludselig opståede skader. Råd er IKKE en pludselig opstået skade. 

En anden beboer supplerer formandens udsagn ved at sige at der ikke kan komme råd i en bjælke 

med mindre der er vand. Vores pligt som beboere er at holde vandet ude og alt der har med råd at 

gøre er derfor misligholdelse af vedligeholdelsen.  

En beboer siger at hendes dæksel i forhaven er knækket og at der står en orange kegle på den nu. 

Hun vil gerne vide hvornår dækslet bliver udskiftet.  

Formanden svarer at der bliver taget hånd om det og gerne skulle blive udskiftet næste dag.  

En beboer ønsker at vide om man ikke kan låne lidt ekstra penge til øststiprojektet nu hvor 

Studiebyen alligevel skal til at låne penge til udskiftning af tage. Og hvad med sætningsskader? 

Og hvad med kloakkerne? Vi skal jo være solidariske. Og hvor går grænsen egentlig mht. om et 

stykke arbejde er vedligeholdelse eller ej?  

Formanden siger at vi er nødt til at vente med øststiprojektet da vi kun skal tage en ting af 

gangen. Når tagprojektet er overstået vil det blive taget op igen.  

En beboer spørger hvorfor bestyrelsen har valgt at lægge det tag som er beskrevet i materialet.  

Han mener at 90 år er meget flot for et tag og mener også at det er en god idé at udskifte, men 

hvorfor med den slags tag? Hvorfor ikke bare lægge et tag som vi har nu bare med nye sten? 

Hvis der skal være undertag, vil det jo nødvendigvis ændre på taghøjden.  

Formanden svarer at vi er nødt til at følge bygningsreglementet. Alle som bestyrelsen har talt med 

siger at der skal være undertag. Ja – taghøjden vil blive hævet en smule, men det er ikke af 

betydelig karakter. Desuden er der givet dispensation da vi udelukkende har gamle bygninger. 

En beboer kommenterer at garagerne på øststien skulle fjernes og at der var en tidsfrist for de 

pågældende beboere på dette.  

Nu har alle fjernet deres garager, men åbenbart uden grund. Projektet er jo udsat igen. 

Beboeren siger at selskabet har en meget stor egenkapital og derfor bare kan bruge af de penge.  

Formanden svarer at selskabet ikke har en stor egenkapital. De penge som beboeren henviser til i 

regnskabet er ikke egenkapital, men derimod de penge der står på vedligeholdelseskontiene som 

tilhører de enkelte beboere. Studiebyen kan ikke bruge af de penge da de ikke tilhører selskabet, 

men derimod beboerne. De kan ikke røres. Heller ikke til sætningsskader eller øststiprojekt. 

Beboeren forstår ikke sammenhængen da vi jo er et selvejende parlamentarisk selskab og at det 

derfor er beboerne slev der bestemmer. Han mener stadig at de penge kan bruges. 
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Formanden forklarer hvordan ordet ”selvejende” skal forstås. De er ikke beboerne der ejer 

selskabet men selskabet selv. Formanden forklarer om en af de sidste paragraffer i vores 

vedtægter. Hvis selskabet skulle blive likvideret, er det ikke beboerne der får penge, men derimod 

KAB. Beboerne ejer ikke Studiebyen. Skal der skal lånes penge til Studiebyen er det også KAB 

og Gentofte Kommune der skal godkende lånet.  

Vi er underkastet lejeloven og ved en strid mellem vores vedtægter og lejeloven, vil det altid være 

vores vedtægter der viger.  

En beboer takker bestyrelsen for det store arbejde og kommenterer at en landsretsdom i 2001 

siger at vi er lejere og dermed underkastet lejeloven. Beboeren spørger hvad der vil ske i det 

tilfælde hvis en beboer ikke ønsker at få udskiftet sit tag. I det tilfælde vil flertallet bestemme og 

beboeren vil få nyt tag alligevel. Hvis beboeren derefter ønsker at lægge sag an… hvad så? Vil 

der vise sig at være et problem for Studiebyen eller for beboeren. Dette ønskes klarlagt. 

En anden beboer påpeger at bestyrelsen handler efter vedtægterne i denne sag. Bestyrelsen gør 

intet forkert i det arbejde der indtil videre er foretaget. Bestyrelsen må ikke låne penge uden 

samtykke fra generalforsamlingen. Dette overholdes også.  

Beboeren vil dog gerne sikre sig at alt vil fortsætte sådan – også i fremtiden.  

En anden beboer har læst vedtægterne igennem og kan ikke finde ud af hvad vi egentlig er.  

Parlamentarisk… Selvejende… Og hvad med lovgivning?  

Formanden henviser til vedtægterne idet de altid er gældende. Hvis det ikke står i vedtægterne, vil 

det være lejeloven der er gældende. 

En anden beboer spørger til øststiprojektet der nu er udsat. Skal der en ny generalforsamling til at 

fortsætte det eller vil det være efter det oprindelige projekt? 

Formanden svarer at hvis der ingen økonomiske ændringer er til det oprindelige projekt der 

allerede er vedtaget på en tidligere generalforsamling, vil der ikke være behov for en ny 

generalforsamling, men at projektet derfor kan startes når som helst.  

En beboer påpeger at punktet bør afsluttes da det stadig kun drejer sig om beretningen.  

Dirigenten giver beboeren ret og afslutter derfor punktet.  

 

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

Regnskabsføreren gennemgår regnskabet og dirigenten spørger derefter om der er kommentarer.  

En beboer stiller sig tvivlende ved prisen af snerydning. Hun synes det er dyrt og mener at det 

skal være på timeløn i stedet.  

Formanden svarer at vi ikke kan køre det på timeløn, da der også er et materialebrug såsom grus 

og salt ved glatførebekæmpelse. Desuden er der en fast pris bare for at han skal være til rådighed.  

En anden beboer tilføjer at tidspunktet ikke er tilfredsstillende. Andre steder i kommunen bliver 

der fjernet sne allerede kl. 7. Hos os bliver det først gjort ved 10-tiden.  

En beboer spørger hvad tegningsmateriale fra Bascon er. Formanden svarer at Bascon er et 

ingeniørfirma som Studiebyen bruger og tegningsmaterialet har bl.a. med Lundekrogen 8 at gøre.  

En beboer spørger hvordan det kan være Studiebyen betaler for vedligeholdelse af porten.  

Formanden svarer at kontrakten er bygget op på den måde og det desværre ikke vides af nøjagtig 

hvilken grund. En beboer vil gerne vide hvor i vedtægterne det står.  

Formanden svarer at det ikke står i vedtægterne. Det er åbenbart besluttet dengang boligen første 

gang blev medlemsbolig. 

En beboer påpeger vurderingspriserne på skattebilletterne. De er meget høje og beboeren er 

bange for at det kan komme til at gå ud over vores ejendomsskatter. Søren Eriksen fra bestyrelsen 

svarer at det nok ikke har den store betydning, da der er et skatteloft. Formanden supplerer dog 

ved at sige at bestyrelsen gerne vil forsøge at anke.  

En anden beboer fastslår at det ikke har nogen betydning, da det er grundværdien man betaler 

skat af og ikke ejendomsværdien. 

 

Forsamlingen klapper og regnskabet er hermed taget til efterretning. 
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4. Fastsættelse af kurs på grundfondsbeviser jf. vedtægternes § 6 

Formanden foreslår at vi ikke ændrer kursen på grundfondsbeviser og dermed fastsætter kursen til 

pari.  

Forsamlingen klapper og det er hermed vedtaget.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

• Valg af formand 

Dirigenten oplyser at formanden er på valg i de ulige år og at Flemming Ekstrøm er villig til 

genvalg. Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op. Det er ikke tilfældet. 

Formanden er derfor genvalgt til formandsposten for endnu 2 år. 

 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Søren Eriksen og Jannie Christiansen er på valg i bestyrelsen og begge ønsker at opstille til 

genvalg. Jannie rejser sig og fortæller om Sørens arbejde i bestyrelsen og at hun gerne ser 

ham fortsætte.  

Søren siger tak for Jannies ord og roser hendes arbejde og uddyber derefter lidt om sig selv. 

Susanne Elmkjær-Larsen opstiller også til bestyrelsen og rejser sig og fortæller om sig selv 

og begrunder hvorfor hun ønsker at stille op. 

Henrik Elborough stiller også op til bestyrelsen og rejser sig og fortæller om sig selv og sine 

grunde til at træde til i bestyrelsen.  

 

Dirigenten fortæller hvilken stemmeseddel der skal benyttes og der stemmes.  

Resultat: 91 stemmer i alt fordelt således: 

Søren: 69 stemmer 

Jannie: 64 stemmer 

Henrik: 26 stemmer 

Susanne: 23 stemmer 

 

Søren og Jannie er derfor genvalgt til bestyrelsen. 

 

6. Valg af 3 suppleanter 

Dirigenten beder Niels Clausen, Lise Hjortborg og Jens Milbrat om at rejse sig og præsentere sig. 

Herefter afstemning. 

Resultat: 91 stemmer i alt fordelt således: 

Jens: 59 stemmer 

Lise: 18 stemmer 

Niels: 13 stemmer 

1 blank 

 

7. Valg af revisor 

Formanden forslår at beholde Aaen & Co.  

Der er ingen andre forslag.  

Aaen & Co. forsætter derfor.  

 

8. Budget for indeværende år, 2009 v. regnskabsføreren 

Regnskabsføreren gennemgår budgettet. 

Derefter stilles enkelte spørgsmål som uddybes. 

 

9. Rækkehustage 

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

på generalforsamlingen i 2007 og 2008. 

Formanden fremstiller forslaget. 

For 2 år siden var der nogle medlemmer der stillede som forslag at få udskiftet rækkehustagene. 

Dette forslag blev vedtaget og der har nu været arbejdet rigtig meget på det.  
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Advokaten har naturligvis været involveret for at sikre at der ikke foregik noget der ikke var 

tilladt.  

I det projekt der blev fremlagt på sidste års generalforsamling, var det en teglsten der hedder 

Falkenløwe, der var på tale. I den første pris vi blev oplyst, ville den give en merpris på ca. 2 mio. 

Nu viser det sig at prisen er steget og at merprisen vil blive på 8 mio. Stenen er derfor forkastet 

og der vil blive lagt en billigere sten.  

Formanden forklarer at arkitekten har søgt om kr. 5 mio. hos Real Dania fonden. 

Der kan gå op til 3 mdr. før vi får svar fra dem.  

Formanden fortæller at budgettet vil holde, da der er taget højde for alle slags uforudsete udgifter 

og at der desuden vil gået helt år før huslejestigninger vil være en realitet. Taget skal først være 

færdigt og lånet skal være afsluttet før der vil kræves penge ind.  

Der snakkes om boligforbedringsstøtte. Støtten gives dog ikke til boligselskaber, men til private. 

Arkitekten er ved at finde ud af hvordan vi skal gebærde os. Vil det f.eks. være muligt at lave en 

kollektiv ansøgning eller skal vi hver især ansøge.  

En beboer spørger om problematikken omkring rådskader. Hvem betaler hvis det viser sig at 

spærene er rådne? 

Formanden svarer at det er den enkelte der betaler, da vores forsikring ikke dækker.  

En anden beboer siger at han er meget glad for projektet. Han mener at tagstenene kan holde 

mange år endnu, men at det dog er en god beslutning at udskifte. Han påpeger også at han er glad 

for at man er gået væk fra Falkenløwe stenen. Han mener at det er et rigtig godt projekt og et 

rigtig godt valg.  

En beboer har set i materialet at altaner skal nedlægges og udskiftes med et oprindeligt 

kvistvindue. Hun siger at altanen har været der i rigtig mange år og er ked af at miste den.  

En beboer kommenterer datoen for tilbuddene. Under punkt 3 står der 2008. Det er desværre en 

fejl og skal naturligvis være 2009.  

En beboer kommenterer renten og mener ikke at det kan være rigtigt at vi har fået en så billig 

rente. Hun mener at renten på 4,5 % er for afdragsfrie lån.  

Formanden svarer at han har været i banken og fået dette tilbud og at det ikke er afdragsfrit. Han 

har det på skrift og vi må derfor regne med at det naturligvis er korrekt.  

En beboer spørger om der er indhentet byggetilladelse. Han påpeger også isoleringen og mener 

ikke at tagene skal isoleres helt op til kip.  

Han mener at det må være rigeligt at isolere til loftet på 1. salen. 

Han mener også at arkitekten honoreres med en meget god hyre. 

Han spørger også om det kan passe at vi har brugt kr. 2 mio. på udbudsmateriale indtil videre.  

Formanden svarer at der har været rigtig mange samtaler med arkitekten og at han læser rigtigt 

mht. prisen indtil videre. Ydermere er det op til den enkelte beboer at vælge om der skal isoleres 

til kip eller ej. Det er et tilvalg som man derved også selv betaler for.  

En beboer påpeger at der kan være utrolig meget råd i de enkelte huse når man først begynder at 

pille det hele fra hinanden. Hun spørger om det hele så er manglende vedligeholdelse.  

Til det er svaret ”ja”. Der kommer ikke råd uden vand og vand kan kun komme ind hvis der er 

mislighold på vedligeholdelsen. Formanden siger også at der naturligvis kan være meget råd. 

Men hvad hvis vi venter? Så kan der nå at komme endnu mere råd.  

En beboer siger at projektet er rigtig godt og at rækkehusene virkelig trænger til at få nye tage. 

Men er der noget der kan gå hen og give et sammenstød på et senere tidspunkt? 

En beboer siger at man højst må stige en vis procentdel pr m2 og spørger om det er undersøgt. 

Hun mener at man ellers skal kunne tilbyde en anden bolig. Hun mener at vi skal have en 

ekstraordinær generalforsamling hvor vi kan beslutte når vi kender alle facts.  

Formanden svarer at huslejen også skal ses i forhold til værdien af huset. Han tilføjer at det er 5 

firmaer der har givet tilbud på projektet og at de tilmed er sultne. Han tvivler meget på at det 

nogensinde kommer til at blive billigere.  

En beboer nævner igen at han vil være sikker på at der ikke kan komme problemer ud af det.  

Hvis en beboer nægter at få nyt tag på og det ender i en retssag, så er det hele Studiebyen der 

betaler.  

Formanden svarer at vi følger vedtægterne til punkt og prikke og at der derfor ikke bliver gjort 

noget forkert. Vores vedtægter har på intet tidspunkt været underkendt.  
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En beboer siger at hun ikke vil have nyt tag, da hun ikke ved hvor meget råd hun har. Hun ved 

ikke hvad hun kan forvente og dermed heller ikke hvad hun skal forvente at betale.  

En anden beboer tilføjer at hun ikke forstår at man selv skal betale for råd i skjulte bjælker. Hun 

mener at det børe sidestilles med skjulte rør.  

En beboer siger at han ikke mener at vi bør sige endeligt ja på denne generalforsamling men 

vente til vi har et svar fra Real Dania.  

Han ved at Real Dania normalt kun giver penge til et projekt der ellers ikke ville blive til noget.  

Han mener at vi skal holde en ekstraordinær generalforsamling når vi kender svaret. Kr. 5 mio. er 

mange penge ud af kr. 18 mio. og de er helt klart værd at tage med. Hvis vi vedtager nu, skal vi 

følge reglerne og informere Real Dania. Eller er vi villige til at tie stille og håbe på det bedste? 

Dette er en ændring til forslaget.  

En anden beboer kan se fornuften i det der blev sagt om at vente. Hun ønsker også nye tage, men 

vil heller ikke vinke farvel til så mange penge. Hun støtter ændringsforslaget. 

En beboer siger mange tak til bestyrelsen da hun kan forestille sig det kæmpe arbejde der ligger 

bag. Hun synes at det umiddelbart virker en smule dyrt, men har fuld tillid til bestyrelsen så når 

de siger at det ikke kan gøres billigere, så passer det. Hun er også enig i at vente til vi ved om vi 

kan få de 5 mio. Hun vil bare gerne være sikker på at tilbuddet gælder så længe. Det nytter jo 

ikke noget at vente med at svare hvis tilbuddet ikke længere står ved magt til den tid. 

En beboer siger at han støtter projektet. Han synes det er et godt projekt med et godt materiale og 

desuden et godt tidspunkt for byggearbejde. Han er ikke overrasket over prisen. Husk på at vi bor 

billigt i forvejen. Isoleringen vil være sund for vores huse og desuden vil det betyde et fald i vores 

varmeregninger. I Donghæftet kan man læse mere om det. Han siger at vi da sagtens kan udskyde 

det, men at det jo er beboerne selv der har stillet forslaget. Hvis vi ikke får de kr. 5 mio, vil det så 

bare blive forkastet? Vi skal også tænke på at vi kan få boligstøtte.  

En beboer siger at andre steder betaler man rigtig mange penge i husleje. Vi bor så utrolig billigt. 

En beboer forslår at man bemyndiger bestyrelsen til at fortsætte arbejdet, men dog venter på svar 

fra fonden.  

En beboer siger at hans gamle mor var overrasket over at et nyt tag kun ville komme til at koste 

ca. kr. 3.000,- pr. md. Beboeren bor i enkelt hus og har selvfølgelig selv mulighed for at skifte, 

men vil meget gerne kobles på ordningen da muligheden foreligger.  

En beboer i et rækkehus siger at dem i rækkehusene er pålagt en kollektiv beslutning og glæder 

sig til nyt tag.  

En beboer mener ikke at vi kan søge om boligstøtte eller boligsikring, da vi jo vil kunne trække 

renter fra. Han mener ikke at man kan gøre begge dele. 

En beboer siger at han har haft skimmelsvamp, dette betegnes også som råd og blev derfor ikke 

dækket. Han ved nu hvad det vil sige at bo i et hus med skimmelsvamp og ønsker bare at få det 

hele sat i gang. Han mener at det bliver udskudt unødigt. 

En beboer siger også mange gange tak til bestyrelsen og glæder sig rigtig meget til at få et nyt 

tag.  

Hun mener ikke at projektet skal forkastes hvis vi ikke får penge fra Real Dania, men at det er 

værd at vente på svar. Hun fornemmer en del nervøsitet omkring det økonomiske og støtter derfor 

op om ændringsforslaget om at vente til svaret fra Real Dania foreligger.  

En beboer vil gerne vide hvor længe bankens tilbud om lån foreligger.  

Formanden svarer at der ikke umiddelbart er nogen tidsfrist på, så det er ikke dét, der skal være  

afgørende. Han svarer også at selve byggetilbuddet varer i ½ år. Vi kan derfor sagtens vente på 

svar fra Real Dania uden at være bekymrede for at tilbuddet ikke står ved magt mere. 

Han er ikke blevet informeret om fra arkitekten at vi ikke kan vedtage at fortsætte med projektet 

pga Real Dania. Han påpeger at vi skal have godkendelse fra Gentofte Kommune og fra KAB. 

Det kan sagtens være at der er svar om 1 uge, men der kan gå helt op til 3 mdr.  

En beboer spørger om de penge der bliver indbetalt på vedligeholdelseskontoen kan indgå i 

projektet.  

Formanden svarer at bestyrelsen kan ansøges om dette. 

En beboer mener ikke at vi skal dele forslaget op i bidder, men at vi skal stemme om det nu.  

En beboer forslår at man stemmer om forslaget nu dog under forudsætning af at der kommer 

tilskud. 



 12 

En beboer vil gerne vide om de andre huse kan komme i betragtning til tilbuddet om 

lånemuligheden hvis rækkehusene siger nej.  

Formanden svarer at det er ét stort projekt og at de andre huse ikke kan komme i betragtning hvis 

projektet falder. 

Dirigenten skærer igennem og der holdes derfor afstemning ved håndsoprækning. 

Der stemmes om hvorvidt vi ønsker at vente med at stemme endeligt til vi ved om vi får penge fra 

Real Dania. 

Resultat: Ændringsforslaget vedtaget. Vi venter og holder ekstraordinær generalforsamling når vi 

har fået svar.  

 

10. Indkomne forslag 

1. Placering af affald / Annette Bech, Ry 58 

Annette Bech præsenterer sit forslag og fremkommer med to løsninger. 

Den ene løsning kunne være at sætte de tre skraldebøtter ind i et af rummene i porten. 

Den anden løsning kunne være at bruge det lille bed i parkeringspladsen til det. Evt med et 

lille hegn omkring. 

Formanden svarer at løsningen med at bruge et af de små rum i porten ikke kan komme på 

tale, da rummene er udlejet og bliver brugt. Vi kan ikke bare lægge beslag på dem.  

Den anden løsning med at bruge det lille bed er mere nærliggende. Formanden har kontaktet 

kommunen for at høre om det var en mulighed, men har desværre ikke fået svar endnu.  

Der stemmes ved håndsoprækning om bestyrelsen skal fortsætte med at finde en løsning.  

Forslaget er vedtaget. 

 

2. Tagudskiftning vedr. enkelt- og dobbelthuse / Ida Meyer, Lu 19 med flere. 

1. Undersøgelse af tage 

2. Ekstraordinær generalforsamling 

3. Ejendommens forsikringsforhold 

4. Revision af Studiebyens vedtægter 

Ida Meyer præsenterer sit forslag. 

Formanden fortæller at han har indhentet to tilbud og det vil koste kr. 200.000,- at få lavet en 

undersøgelse af tagene. Søren Eriksen supplerer med at ideen er god, men at det ikke behøver 

at være kollektivt. Alle i Studiebyen kan komme til bestyrelsen og få hjælp til at se på huset. 

Der er mange fagfolk i Studiebyen og bestyrelsen vil meget gerne anbefale nogle af dem eller 

en udenforstående hvis det er dét man ønsker. En sådan undersøgelse vil kunne betales via 

vedligeholdelseskontoen og kan derfor ikke se pointen i at gøre det til et stort projekt og 

dermed lade den udgift trække ned over hovedet på andre.   

En beboer nævner at man kan dele det op, så man kun får foretaget undersøgelsen hvis man 

selv ønsker det.  

En anden beboer vil gerne have det med ind under rækkehusprojektet.  

Der snakkes om at synssedlen ikke er fyldestgørende. Bestyrelsen kommer jo ikke op på 

lofterne og ser hvordan det hele ser ud indefra. Hun vil gerne have at der kommer en uvildig 

og foretager synene.  

En beboer siger at det er et helt andet projekt. 

En anden beboer påpeger at det ikke står i forslaget og derved ikke er relevant. Vi skal holde 

os til dagsorden.  

Der stemmes ved håndsoprækning og forslaget forkastes. 

Dirigenten påpeger at punkt 2 frafalder da der ikke kan holdes generalforsamling om et 

forslag der er forkastet. 

Dirigenten mener at punkt 10.2.4 og punkt 10.3 omhandler det samme og foreslår at de to 

lægges sammen til en enkelt afstemning. 

Forslagsstillerne mener ikke at de omhandler det samme. En beboer påpeger at der i det ene 

forslag står at det skal være med juridisk assistance. Det står der ikke i det andet.  

Formanden spørger forslagsstilleren hvem der skal være i det uvildige råd. Det vides ikke.  

Søren Eriksen påpeger at vores vedtægter har fungeret fint indtil nu og appellerer til at lade 

være med at rode for meget ved dem. Det vil ikke være godt hvis de skal ind til ministeriet og 



 13 

gennemlæses. Det kan dermed være slut med at bo i Studiebyen og betale omkring kr. 2.000,- 

i husleje.  

En beboer tilføjer at hun har haft fat i en advokat på et tidligere tidspunkt. Denne advokat 

sagde at vi ikke skal prøve at få noget ændret, men bare være glade for dem som de er nu. 

Det vil nok skabe ravage hvis vi begynder at ændre dem.  

En beboer spørger om vi ikke kan få læst vedtægterne igennem og derefter tage stilling til om 

der er noget der er vigtigt nok til at lave en decideret ændring. 

Formanden påpeger at han har været i banken og fået lov til at låne kr. 30 mio. på 

vedtægterne, så helt dårlige kan de da ikke være.  

En beboer vil gerne vide noget om bonusbørn som jo også er beskrevet i forslaget.  

Formanden siger at bestyrelsen før har arbejdet med det, men det er svært at finde den rigtige 

ordlyd. Han mener at i stedet for en ændring, kan vi lave et tillæg til vedtægterne.  

Jan Voltelen præsenterer sit forslag mht. bonusbørn.  

Der stemmes ved håndsoprækning og forslagene forkastes.  

 

3. Revidering af vedtægterne mht. bonusbørn / Jan Voltelen, Ry 70 

Dette er behandlet under punkt 10.2.4. og vil blive nævnt som et tillæg til vedtægterne.  

 

4. Forbud mod tung trafik på Rygårds Allé / Mads Bølling, Ry 80 

Mads Bølling præsenterer sit forslag vedr. tung trafik. 

Formanden fortæller at bestyrelsen allerede har prøvet at gøre noget ved det.  

Formanden har skrevet til Gentofte Kommune der tidligere har foretaget en trafiktælling og 

resultatet deraf var bestemt ikke højt. Kommunen vil derfor ikke gøre noget ved det og 

Politiet mener ikke at der er nogen grund til at begrænse trafikken. Formanden påpeger at der 

er endnu en mulighed gennem Københavns Kommune og den vil han gerne afprøve. 

Dirigenten påpeger at formanden frivilligt har påtaget sig opgaven og der er derfor ingen 

grund til afstemning. 

 

11. Eventuelt 

Annette Bech kender en der gerne vil lave havelåger og siger at han snart vil komme rundt til 

beboerne, som kan vælge at benytte sig af tilbuddet. 

 

Formanden takker dirigenten for hans gode indsats. 

Han takker derefter for genvalget og ønsker også Søren og Jannie tillykke med genvalget.  

Han ønsker derefter tillykke til suppleanterne. 

Han takker alle for en god aften med ro og orden.  

Formanden vil dog til slut nævne at der gennem det sidste år har været et par trusler om advokater 

og politi og påpeger at det ikke hører hjemme. Der er dog heller ingen af truslerne der er ført ud i 

livet.  

Vi kan vel alle tale sammen… 

 

 

Referatet er godkendt d. 21. april 2009 

 

 

 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Flemming Ekstrøm, formand  Jørn Jeppesen, dirigent 
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