
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hellerup 8. marts 2018 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: 

 

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 

 

Bemærk: ifølge vedtægternes §26 har kun indehavere af et grundfondsbevis sammen med 

ægtefælle/samlever adgang til generalforsamlingen. 

Såfremt indehaveren af grundfondsbeviset ikke møder op, skal ægtefælle/samlever have fuldmagt fra 

indehaveren af grundfondsbeviset. 

Fuldmagter kan kun gives til personer der er arveberettiget ifølge vedtægternes §15. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden: 

 

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

Regnskabet bedes medbragt på generalforsamlingen. 

 

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

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er på valg. Begge er villige til genvalg. 

 

6. Valg af 3 suppleanter: 

Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 

 

7. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

8. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren: 

Til orientering 

 

9. Forslag fra bestyrelsen: 

Ny belægning på veststierne – forelægges på generalforsamlingen 

 

10. Indkomne forslag: 

a. Forslag 1 

Vedligeholdelseskontoen 

Stillet af Niels Clausen - Ry 93, Thomas A. Christensen - Ry 103, Anne Berglund - Ry 72. 

b. Forslag 2 

Dagsorden for og referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for medlemmerne. 

Stillet af Niels Clausen - Ry 93, Thomas A. Christensen - Ry 103, Anne Berglund - Ry 72. 

 

11. Eventuelt: 

Med venlig hilsen 

       Flemming Ekstrøm, Formand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hellerup 24. marts 2018 

Referat: 

 

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent: 

Formanden foreslår Jørn Jeppesen som dirigent og spørger om der er andre forslag. Det er der ikke 

og Jørn Jeppesen er derfor valgt.  

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er varslet i tide og dermed er gyldig. 

Dirigenten beder om 2 personer som stemmetællere. 

Christopher Eriksen og Nicolai Boston melder sig frivilligt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden: 

Dirigenten giver ordet til formanden, der fremlægger bestyrelsens beretning. 

 

Jeg vil starte med at byde vores nye bestyrelsesmedlem, Anders Holde, velkommen til Studiebyen. Anders er 

udpeget af Gentofte Kommune for en periode af 4 år i første omgang. 

Anders er cand. Jur. og har bl.a. tidligere været vicekontorchef i Teknisk Forvaltning i Gentofte.  

Jeg skal også benytte lejligheden til at takke Thomas Rostrup for et godt samarbejde. Thomas repræsenterede 

Gentofte Kommune fra 2005 til 2018. 

Jeg skal også byde Jacob Mortensen med familie velkommen. Jacob har overtaget Rygårds Alle 60 efter sin 

mor Vibeke Michelsen. 

 

Studiebyens stier 

På sidste års generalforsamling fik vi vedtaget en renovering af øststien og hvis jeg selv skal sige det så vil 

jeg anse det for at være en stor succes. 

Stien samler ikke længere vand og den nye belægning, som hedder Slotsgrus, ser virkeligt ud til at være 

meget holdbart og i tilgift pyntede det jo gevaldigt på hele området. 

Carporte: De første medlemmer har meldt sig og vil gerne have bygget carport. 

I år skulle turen så gerne komme til at vi også får lavet veststierne samt det lille stykke sti, der mangler ved 

Ry 119. Det håber vi på at få vedtaget i år men mere om det senere. 

Der er en ting, der skal tilføjes og det har været sagt på flere generalforsamlinger. Der har tidligere været 

smidt meget affald, haveaffald m.m. på øststien. 

Sidste år, inden arbejdet gik i gang med at få lavet den nye øststi, fik vi fjernet en bunke affald og betalte 

også penge for det. Der gik kun 8 dage, så lå der affald igen. Kan vi ikke nu blive enige om, at stierne, uanset 

om det er øststien, veststien eller andre steder i Studiebyen, ikke er affaldspladser. Skal vi ikke holde 

Studiebyen pæn? 

 

Hjertestarter 

På sidste generalforsamling blev det foreslået at vi etablerede en hjertestarter i byen, og jeg tror at de fleste 

havde det som jeg. Hvorfor har vi dog ikke tænkt på det noget før? 

Vi startede med at ansøge Trygfonden om en hjertestarter, men deres ansøgningsfrist var 1. marts. Da 

generalforsamlingen lå sidst i marts, måtte vi vente til næste omgang, hvor ansøgningsfristen var den 1. 

september. Den 22. november fik vi desværre et afslag. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen besluttede meget hurtigt at vi selv ville indkøbe en hjertestarter. Vi besluttede os for at købe den 

model, som trygfonden har sat op mange steder i landet og som må være en af de mest afprøvede og som 

deraf den bedste. 

Den er nu købt og nu mangler den bare at blive sat op. Den eneste grund til at den ikke er sat op endnu, er at 

frosten skal være helt væk så stativet kan komme i jorden. Som vi har fortalt tidligere, kommer den til at stå 

nede på hjørnet på det vi kalder den ”sorte” plads ved Rygårds Alle og Lundeskovsvej. 

Når hjertestarteren er sat op, vil vi sende en vejledning ud til alle om hvordan den bruges. Vi vil også meget 

gerne holde et kursus hvis der er stemning for det. Ikke om hvordan man bruger hjertestarteren, men hvordan 

man behandler patienten og sætter elektroderne på. Hjertestarteren fortæller selv hvordan den bruges. 

Vi håber også, at nogle vil tilmelde sig som hjerteløbere, hvilket man kan gøre på hjerteløber.dk. 

Trygfonden anbefaler dog, at man skal føle sig hjemme i livreddende førstehjælp, inden man tilmelder sig 

som hjerteløber. 

Er der nogle, der mangler et kursus i det, så må vi se at finde ud af det også. 

 

Radon 

Jeg blev for nylig spurgt af et medlem om det ikke var en ide, at vi fik lavet nogle radonmålinger i 

Studiebyen. 

Jeg kunne så fortælle ham, at det havde jeg faktisk lige fået gjort og ikke kun mig. Der var også et andet 

bestyrelsesmedlem, som havde fået foretaget radon måling og de viste sig begge at være meget lave. 

Området vi bor i, har en lav radonvarsling i forvejen. Der er kun 1-3% af husene, der evt. kunne være ramt af 

radon på over 200 becquerel pr. kubikmeter, som er faregrænsen. 

I de to målinger som er foretaget i Studiebyen, er der ikke målt over 100 becquerel pr. kubikmeter så der er 

megen ringe fare for radon stråling. 

 

Skolen på Rygårds Alle 

Efter flere års tovtrækkeri med skolen og ejeren af bygningen, er det nu endelig lykkedes os at blive enige 

om at opsætte et støjhegn på det åbne stykke inde mod Studiebyen.  

Hegnet vil blive opsat så snart frosten er væk og kan forhåbentligt nedsætte støjniveauet en stor del i de 

omkringliggende haver. 

På sidste års generalforsamling fortalte jeg at ombudsmanden ville se på sagen om Københavns Kommunes 

behandling af byggesagen og om den manglende nabohøring. 

Københavns Kommunes begrundelse dengang var, at området mod nord ville være uændret og kun blive 

benyttet til parkering, men hvad er der? EN LEGEPLADS. 

Ombudsmanden er tilsyneladende enige med os i, at det er en forkert behandling af sagen og som deraf har 

han taget sagen og behandlet den og i øjeblikket ligger den til høring i Københavns Kommune. 

Når vi ser svaret fra Københavns Kommune, må vi tage stilling til om vi kan gøre noget eller om 

Københavns Kommune bare får en næse. 

Jeg tror ikke, vi skal stille os for store forventninger. 

Jeg vil også i år takke Lisbet Okkels for hendes store arbejde i denne sag. 

 

Bomhusvej/Gartnerivej 

Københavns Kommune har fremlagt et forslag om en ny lokalplan for det område, hvor der i gamle dage lå 

en Trikotage fabrik. Grunden ligger mellem Rygårds Alle, Bomhusvej og Gartnerivej. Der er på nuværende 

tidspunkt kun en byggeplan for området, der omfatter Caroline Skolen.  

På dette område er det planen at opføre et privat boligbyggeri på i alt 13.000 etagers m2 i bygninger på op til 

20 meters højde, svarende til 6-7 etager. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Der er to ting i dette forslag, der i særdeleshed kan komme til at påvirke os.  

1. Den bygning, der er tiltænkt at være ud mod Bomhusvej, er en høj bygning på op mod 20 meter eller 

6-7 etager. Dette betyder stor skyggepåvirkning på Skovlæet, som vi håber at kunne påvirke. 

 

2. De trafikale forhold 

Al kørsel ind mod København kommer til at foregå i krydset Rygårds Alle, Ryparken, Gartnerivej. Vi ved 

alle sammen hvor dårligt det kryds i forvejen er med den trafik, der er i dag, og med et pænt stort 

boligområde, så bliver det i hvert fald ikke bedre. 

Det er meget svært at komme igennem det indsnævrede kryds og der er meget dårlige udsigtsforhold m.v. 

Bestyrelsen følger sagen meget nøje, og der er foreløbigt indsendt et høringssvar til Københavns kommune, 

hvor vi bl.a. gør indsigelse mod den påtænkte bygningshøjde. 

Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i det borgermøde, der blev afholdt den 20. marts og vi har i sinde at 

komme med en skriftlig indsigelse på de 2 ovennævnte punkter. 

Advokaten kigger på det.  

 

Lokalplan 380 for Gentofte Kommune 

Der har indtil nu ikke været en lokalplan, der omfattede Studiebyen. Det er noget vi rimeligt selv har fået lov 

til at styre, men nu er Lokalplan 380 altså kommet og den har stor indvirkning på os. 

Formålet med lokalplanen er at sikre de bygninger, som enten endnu ikke er omfattet af en lokalplan eller er 

omfattet af en lokalplan men ikke udpeget som bevaringsværdige i det pågældende lokalområde.  

Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at de udpegede bygninger ikke må rives ned eller på anden 

måde ændres uden Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelte tilfælde.  

Derved sikres det, at der ikke sker ændringer af de bevaringsværdige bygninger før der er foretaget en faglig 

vurdering af Gentofte Kommune.  

Det meste af det, jeg lige har læst op er direkte taget fra forslaget til lokalplanen. 

I forslaget er Studiebyen omtalt op til flere gange bl.a. med: 

”I den sydlige del af Gentofte Kommune mellem Rygårds Alle og Bernstorffsvej, ligger Studiebyen, anlagt i 

perioden 1922-24, som et helstøbt ”Bedre byggeskik” haveboligkvarter. 

Området har en unik samling af huse tegnet af datidens mest kendte arkitekter, bl.a. Ivar Bentsen, Kay 

Fisker, Anton Rosen m.fl. 

Arkitekterne fik til opgave at tegne forskellige huse til en beskeden økonomi. Det var KAB’s hensigt at 

skabe et erfaringsgrundlag, der kunne bruges til fremtidige bebyggelser vedrørende det lave byggeri. 

Kvarterets huse består af enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse med i alt 104 boliger, der til trods for 

deres indbyrdes meget forskellige arkitektoniske udtryk, proportioner og overflader giver kvarteret en 

harmonisk, hyggelig og helstøbt stemning.” 

Lokalplanen, som nu er vedtaget, har den betydning, at der ikke længere må ændres på nogle facader, f.eks. 

må der ikke skiftes farver eller noget, uden at kommunen er spurgt. Der må heller ikke udskiftes vinduer 

uden deres tilladelse.  

Dette gælder hele vejen rundt om huset. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Økonomi 

Grundlæggende er der vel ingen der kan komme udenom, at Studiebyen har en sund og fornuftig økonomi og 

det skal vi selvfølgelig fortsætte med at have, da det er en forudsætning for vor forsatte selvstændighed.  

Boligselskabets budget balancerede sidste år med omkring 4,6 mio. kr. hvoraf hovedparten på 3. mio. kr. 

blev anvendt på ejendomsskatter.  

I perioden fra 2002 og til i dag er grundskatterne steget med 150% og desværre vil de også stige fremover. 

Af større økonomiske udfordringer kan nævnes veststien, hvis generalforsamlingen vedtager den, og en 

skade på kvisten på Rygårds Alle 99, som også kan være en større omgang. 

Der er også konstateret en sætningsskade på porten. Vi er ikke helt klar over endnu, hvor omfattende den er. 

 

Persondataloven 

Persondataloven erstattes den 25. maj med databeskyttelsesforordningen. Vi er klar over at denne forordning 

er kommet og det har først og fremmest betydning for vores samarbejdspartnere. F.eks. vores revisionsfirma, 

som ligger inde med personnumrene. 

Det er en meget kompleks lovgivning som vi selvfølgelig skal overholde. 

Det gør vi også og vi er så heldige, at Elizabeth arbejder med det i sit erhverv også, så der er fuldt styr på det. 

Persondata er meget mere end det der foregår elektronisk. Det omfatter også alt det, der bliver skrevet og 

f.eks. sendt ud til medlemmerne.  

Alt er omfattet at persondataloven og straffelovens §263 og 264. 

 

Nye rådgivere 

Bestyrelsen har indgået et samarbejde med advokatfirmaet Isaksen & Normanni, ved advokat René Michael 

Elling samt arkitektfirmaet Hune & Elkjær ved direktør Allan Wright. 

Begge firmaer arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger og vi har haft dem på besøg i byen. De 

har fået en rundvisning og foreløbigt har vi et meget positivt indtryk af begge firmaer. 

 

Studiebyen 100 år 

Vores egne historikere, Liv Thomsen og Charlotte Lønstrup, er startet på at optage henholdsvis lyd og 

billeder fra en del af vores ældste beboere.  

Det er på pause lige i øjeblikket, men de fortsætter og vi ser frem til et rigtigt godt resultat. Fra næste år 

begynder den egentlige planlægning af selve festen fra bestyrelsen. 

 

Ordensreglement 

De bestyrelsesmedlemmer der hvert år syner vore smukke boliger har bedt mig sige at 

vedligeholdelsesstanden af vores huse bliver bedre og bedre langt de fleste steder. 

Men, men ikke alt går i den rigtige vej. Godt nok er her kun tale om en lille stigning i antallet af disse sager 

som vi godt kan undvære alle sammen. 

Det jeg her taler om, står i ordensreglementet for studiebyen, hvor der står: 

”Man bør således gensidig vise hensyn og tolerance. Medlemmerne opfordres til at udvise rettidig omhu og 

tage hensyn til hinanden, når der er udfordringer beboerne imellem.” 

 

Det er vi alle sammen bedst tjent med.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Afslutning 

Til orientering er der lagt et link på Studiebyens hjemmeside, hvor man kan finde svar på alt vedrørende 

håndværkerfradrag. 

Igen i år holder Gentofte Kommune REN BY HVER DAG.  

Studiebyen har selvfølgelig også tilmeldt os og glæder os til at se alle de morgenfriske, der kan stå op søndag 

den 22. april kl. 10. Vi samles på Rygårds Alle 56 og får en lille én til at starte på og får udleveret 

affaldsposer m.v. og går så ud og fjerner alt det affald, der ligger og flyder. 

VEL MØDT. 

I året der gik, har vi også haft Studiebyfest og det var som sædvanligt meget hyggeligt og vellykket. Denne 

gang lagt sammen med et loppemarked.  

Vi siger alle festarrangørerne TUSIND TAK for en rigtig god fest. 

Vi har også som sædvanligt holdt fastelavnsfest og det var godt nok koldt men det var da tørvejr og så var 

der faktisk flere voksne end der var børn.  

Så arrangørerne har truet med at der også skal være tøndeslagning til de voksne næste år. Det ser vi frem til. 

TUSIND TAK FOR ET FINT ARRANGEMENT. 

Og hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen. 

 

Dirigenten beder om korte spørgsmål til beretningen. 

En beboer spørger hvad de nye rådgivere skal bruges til og hvornår. 

Formanden svarer at vi bruger advokaten ifm nyt byggeri og arkitekten til rådgivning på vores 

bygninger. 

En beboer supplerer mht skolen på Rygårds Alle at området for afsætning af børn muligvis bliver 

rykket over ved Netto, men der kommer mere om det, når det er vedtaget.  

En beboer vil gerne lige hylde festarrangørerne for deres gode arbejde. Der klappes.  

 

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

Dirigenten giver ordet til regnskabsføreren som fremlægger regnskabet.  

Herefter spørger regnskabsføreren om der er er spørgsmål. 

En beboer spørger om der er planer om at bruge penge fra forgrønnelsesfonden. 

Formanden svarer nej. 

En beboer spørger hvor pengene, der er betalt for parkeringspladserne, figurerer i regnskabet.  

Formanden forklarer at de er betalt videre og at regnestykket går i nul og dermed ikke fremgår. 

En beboer spørger om differencen på overførslen til vedligeholdelsen.  

Regnskabsføreren forklarer at det er underskuddet og suppleres af en kyndig beboer som forklarer 

hvordan det hænger sammen. 

En beboer påpeger at budgettet for øststien var på kr. 360.000,- og at der er brugt kr. 380.000,-. Han 

vil gerne vide hvorfor det blev dyrere.  

Formanden svarer at der altid er uforudsete udgifter. 

 

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

Formanden forslår kursen fastsat uændret til pari, da den ikke må sættes op – kun ned. Der klappes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Mette Fjeldsted og Jens Milbrat er på valg. Begge er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre der ønsker at stille op. Det er der ikke og Mette og Jens er 

dermed genvalgt. 

 

6. Valg af 3 suppleanter: 

Søren Lønstrup, Peter Mortensen og Ulla Bang er villige til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre, der ønsker at stille op. Det er der ikke. For at fastslå 

rækkefølgen, skal der stemmes skriftligt og kun på ét navn. 

Dirigenten læser op hvordan stemmerne er fordelt. Fordelt således: 

Der afgives 47 stemmer som fordeles således: 

Søren Lønstrup: 29 

Peter Mortensen: 13  

Ulla Bang: 5 

 

7. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Der klappes og Aaen & Co er dermed genvalgt. 

 

8. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren: 

Til orientering 

Dirigenten giver ordet til regnskabsføreren, der gennemgår budgettet. 

En beboer spørger om budgettet ikke skal afspejle det forventede økonomiske billede. Han mener 

ikke at det er tilfældet, da der ikke er budgetteret med renovering af veststierne. 

Formanden svarer at det ikke er budgetteret da det endnu ikke er vedtaget. 

En beboer kommenterer på telefon- og internetregningerne og synes at de virker meget høje.  

Regnskabsføreren fortæller at en anden beboer tidligere har spurgt om det samme. Han ville se om 

han kunne indhente et billigere tilbud, men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre, for han vendte 

aldrig tilbage. 

 

9. Forslag fra bestyrelsen: 

Ny belægning på veststierne – forelægges på generalforsamlingen 

Formanden fortæller at der ikke er lavet et decideret projekt, da det er renovering af den nuværende 

sti. 

Bestyrelsen har valgt at kigge på en løsning med ny belægning med Slotsgrus som på øststien. Det 

vil være nødvendigt med en smule hældning som vil lede vandet væk fra carportene og over mod 

haverne mod vest.  

På samme måde vil det lille stykke ved Ry 119 have hældning væk fra gavlen på rækkehusene. 

Slotsgruset bliver hårdt når det har sat sig, og holder utrolig godt. 

Formanden fortæller at han har modtaget tilbud på det hele på kr. 165.175,- og anbefaler at det 

vedtages. 

En beboer spørger om det er rigtig slotsgrus eller en form for substitut.  

Formanden svarer at det er rigtig slotsgrus og tilføjer at det ikke efterlader pytter. 

En beboer spørger hvad de beboere, der får ledt vandet til sig siger til det.  



 

 

 

 

 

 
Formanden svarer at der ikke bør være et problem forbundet med det, da der alle stederne, er 

græsplæne eller hæk og at det derfor ikke vil påtænkes at være til gene for nogen. Hvis det mod 

forventning skule vise sig at være til gene, så må vi tage den derfra og gøre noget ved problemet.  

En beboer støtter op om formandens formodning om at vandet ikke bliver et problem, da et for det 

første er et forholdsvis smalt areal, der skal have afledt vand og at der er hæk og plæne til at suge det 

afledte vand. Han tvivler derfor på at det vil være et problem.  

En beboer spørger om det er et projekt uden dræn og faskiner.  

Formanden svarer at det ikke vil være muligt da faskinerne ikke vil kunne komme af med vandet. 

Jorden er for leret og vandet vil derfor ikke kunne komme væk.  

Drænet er heller ikke en mulighed da faldet fra stierne til Sømarksvej er for stort. Det vil derfor ikke 

være muligt at koble et dræn på. 

En beboer siger at han har set på øststien og den er ikke så god mere og at der allerede er hjulspor.  

En beboer forklarer at hun bor på veststien, men at hendes bagbo ikke bor i Studiebyen. Bør man 

lige meddele om vores planer, så vi har informeret alle berørte.  

En anden beboer istemmer at man bør advisere de berørte udenfor Studiebyen.  

Dirigenten spørger Anders Holde som er jurist, om vi er forpligtet til at give vores naboer besked. 

Anders svarer at det i første omgang ikke er nødvendigt og at hvis det viser sig at være et problem, 

så er Studiebyens bestyrelse meget villige til at finde en løsning. 

Dirigenten starter afstemning.  

Flertallet er for renovering af veststien. 

 

10. Indkomne forslag: 

Forslag 1 

Vedligeholdelseskontoen 

Stillet af Niels Clausen - Ry 93, Thomas A. Christensen - Ry 103, Anne Berglund - Ry 72. 

Dirigenten beder forslagsstillerne om at fremlægge forslaget.  

En af forslagsstillerne forklarer at hun helst ser at opsparede penge ikke skal stå på 

vedligeholdelseskontoen, men at de bliver brugt. Hun forklarer at det ikke fremgår af vedtægterne at 

vedligeholdelseskontoen kun må benyttes til udvendig vedligeholdelse. Beboerne er pålagt at 

vedligeholde både indvendigt og udvendigt og stiller nu spørgsmål til om det kan være rigtigt at man 

ikke kan få frigivet penge til det indvendige. 

Hun mener at det betyder at man først kan få sine penge ud når man er død.  

Forslaget går derfor ud på at man skal kunne bruge indestående på sin vedligeholdelseskonto til både 

indvendig og udvendig vedligeholdelse såfremt, der ikke er pålæg fra bestyrelsen – disse pålæg skal 

naturligvis overholdes.  

Formanden svarer at de 2,6 mio der står på vedligeholdelseskontiene, ikke er ligeligt fordelt.  

22% har under kr. 10.000,- stående på deres konto.  

30% har ml 10-20.000,- stående.  

Formanden siger at for at få udskiftet et vindue, så koster det faktisk 2 års opsparing. Det er ikke et 

tal han gætter sig til. Det er et tal han har fra en udskiftning som er forekommet i Studiebyen – betalt 

via vedligeholdelseskontoen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nogle folk i Studiebyen prøver at hæve pengene hver måned og det vil bestyrelsen gerne undgå, da 

der jo kan forekomme arbejder som pengene egentlig burde blive brugt på. 

Formanden forklarer at bestyrelsen har spurgt Studiebyens nye arkitekt om hvad det koster at 

vedligeholde et hus af Studiebyens stand. Svaret er at det ca koster kr. 18.000,- om året at 

vedligeholde et så gammelt hus. 

Formanden svarer også at det er lidt misforstået at man ikke må bruge indestående på indvendig 

vedligeholdelse. Det må man gerne, hvilket flere i Studiebyen gør. Det eneste, det kræver er at huset 

ellers er pænt vedligeholdt i forvejen og at der ikke er pålæg og bemærkninger.  

Formanden fortæller også at ordningen faktisk fungerer rigtig godt for de fleste. 

Det er faktisk ikke mange, der bliver sure, men det er måske dem, der har noget stående på 

synssedlen? 

Formanden uddeler bestyrelsens ændringsforslag som lyder: 

”Vedligeholdelseskonti skal bruges til udvendig vedligeholdelse, hvoraf bestyrelsens pålæg og 

bemærkninger altid har højeste prioritet.  

Ønsker man at bruge indestående på sin konto til indvendig vedligeholdelse, kan bestyrelsen 

ansøges om dette.” 

 

En beboer har svært ved at se forskellen på den nuværende metode, i forhold til den der nu foreslås 

af nogle beboere. Han mener at bestyrelsen faktisk gør det fint som de gør det nu.  

Måske er der nogle mennesker, der faktisk har behov for at få hjælp til deres vedligeholdelse. 

En af forslagsstillerne synes at det er meget nedladende at sige sådan.  

En beboer spørger hvor på synssedlen der skal være anmærkning for at der bliver holdt penge 

tilbage. 

Et bestyrelsesmedlem svarer at der er flere felter. Noget bliver givet som decideret pålæg. Andet 

bliver givet som bemærkning og er ment som en service. Her skriver bestyrelsen at der er noget, der 

skal tages højde for indenfor de nærmeste år. Uanset om det bliver givet som pålæg eller som 

bemærkning, vil der blive taget højde for det ved anmodning om udbetaling. 

Bestyrelsen kender husene så godt og det er altid en individuel vurdering fra hus til hus. 

Forslagsstilleren synes ikke det er rimeligt at hun skal ansøge bestyrelsen når hun ønsker at bruge 

penge til indvendig vedligeholdelse når synssedlen faktisk er ren.  

En beboer spørger, hvem der har vedligeholdelsespligten af kloakkerne fra huset og ud til fortovet og 

hvordan standen er. Bliver der kigget på udskiftning af kloaksystemet? 

Formanden svarer at der løbende bliver udskiftet, når der er en skade og noget skal repareres. Det er 

typisk længere stykker, der udskiftes.  

At udskifte hele kloaksystemet er meget dyrt og det er der ingen planer om.  

Studiebyen står for vedligeholdelsen af rør, der ligger fra husene og ud til fortovene.  

En beboer foreslår at man laver bestyrelsens ændringsforslag om til følgende: 

”Vedligeholdelseskonti skal bruges til udvendig vedligeholdelse, hvoraf bestyrelsens pålæg og 

bemærkninger altid har første prioritet.  

Man kan bruge indestående på sin konto til indvendig vedligeholdelse, såfremt der ikke er 

behov for udvendig vedligeholdelse.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En beboer påpeger at hvis man har brugt sine penge på vedligeholdelseskontoen, så må det jo betyde 

at huset er vedligeholdt og i det tilfælde ville det være dejligt at kunne spare op til et nyt køkken.  

Et bestyrelsesmedlem minder om at vi har nogle gamle boliger der skal passes på. 

Vi indbetaler hver kr. 400,- pr md som tidligere er besluttet på en generalforsamling.  

De kr. 400,- er et ualmindeligt lille beløb til at vedligeholde vores boliger. 

Vi kan ikke forudse omkostningerne på vedligeholdelse. Der kan hurtigt ske noget og 

håndværkerregninger løber hurtigt op, men der bliver ikke opsparet i samme grad og takt. 

Dirigenten går videre til afstemning og spørger bestyrelsen om ændringsforslaget til deres forslag 

kan accepteres. Bestyrelsen accepterer.  

Forslagsstillerne trækker deres oprindelige forslag tilbage og dermed er ændringsforslaget vedtaget.  

 

Forslag 2 

Dagsorden for og referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelige for medlemmerne. 

Stillet af Niels Clausen - Ry 93, Thomas A. Christensen - Ry 103, Anne Berglund - Ry 72. 

En af forslagsstillerne fremlægger forslaget og mener ikke at ikke at der bliver skrevet referater af 

bestyrelsesmøder. 

Han synes at der er for stor afstand mellem bestyrelsen og beboerne og føler at det er logepræget.  

Han har for over 2 måneder siden afleveret et forslag til generalforsamlingen, men finder først nu af 

at der fremsættes et ændringsforslag. Dette ville han jo vide på forhånd hvis han havde haft adgang 

til bestyrelsesreferater.  

Han siger også at han ikke vidste noget om planerne om veststien. Dette ville han også være 

informeret om hvis han havde haft adgang til referater.  

Formanden svarer at der naturligvis skrives referat af alle bestyrelsesmøder. Det er da også påkrævet 

iflg vedtægterne. Formanden forklarer også at referaterne ikke offentliggøres da det aldrig har været 

kutyme i Studiebyen og da referaterne indeholder personlige oplysninger, så MÅ vi slet ikke 

offentliggør dem. Ydermere sætter formanden spørgsmål ved hvorfor det er så interessant at vide om 

andre har fået tilladelse til at opsætte et nyt toilet og tilføjer at iflg vedtægternes §43 har hvert 

medlem kun ret til at se sin egen konto. Vi er nødt til at værne om privatsager.  

Forretningsføreren siger at hun også var med til rækkehusmøde og der blev talt om planerne på 

veststien, så det er mærkeligt at der nu sidder nogle rækkehusbeboere og fortæller at de intet vidste 

om det.  

Formanden siger at ændringsforslag altid kan gives på selve generalforsamlingen. Der er ikke krav 

om at det skal foreligge inden. Dette var da f.eks. også tilfældet på sidste års  

generalforsamling. Der var det en af de nuværende forslagsstillere, der stillede et ændringsforslag på 

generalforsamlingen. Dengang var det ikke et problem, men det er det nu? 

En af de andre forslagsstillere forklarer at hun bare ønsker mere åbenhed og har forståelse for at 

personoplysninger naturligvis fortrolige. 

En beboer spørger formanden om han er klar over hvad vedtægternes § 43 handler om. Han forklarer 

at der kun er tale om fortrolighed vedr vedligeholdelseskonti.  

Der tales om udlægning og fortolkning.  

En beboer spørger hvad rækkehusudvalget er. Han siger at ud fra formuleringen på forslaget, har han 

forståelsen af at alle rækkehusbeboerne går ind for forslaget. Han vil gerne vide om dette er korrekt.  

Det forklares at det kun er de 3 forslagsstillere, der går ind for det – ikke alle rækkehusbeboerne. En 

beboer forklarer at rækkehusmøderne blev stiftet dengang rækkehusene skulle have udskiftet tagene. 

Der var mange ting at tale om og der var ingen grund til at belemre resten af generalforsamlingen 

med alle spørgsmålene. Dette kunne ligeså godt diskuteres inden.  

 



 

 

 

 

 

 

Rækkehusmøderne er dog fortsat siden, men det er vigtigt at pointere at der aldrig er stemt om noget. 

Man kan snakke om løst og fast og de holdes på et tidspunkt, så det er muligt at nå at stille et forslag 

på generalforsamlingen hvis det er aktuelt.  

I bund og grund holdes møderne fortsat bare for ikke at forstyrre hele generalforsamlingen med ting, 

der ikke er relevante. 

En beboer stiller dette ændringsforslag: 

”Det foreslås at hele forslaget med de 7 punkter udgår.  

Begrundelse:  

Den udspecificerede natur af forslaget kan opfattes som et udtryk for mistillid til en 

demokratisk valgt bestyrelses arbejde.  

Der er ikke taget højde for prissætning af omkostningerne i forhold til ekstra tid og løn i 

forbindelse med forslaget. 

Arbejdsbyrden i forbindelse med forslaget vil hæmme bestyrelsens arbejde.” 

En beboer siger at man vel hverken kan stemme for eller imod det oprindelige forslag, da det jo er 

ulovligt at dele persondata. 

Et bestyrelsesmedlem fortæller at forslaget er vendt med advokaten. Svaret var klokkeklart. Vi MÅ 

ikke offentliggøre persondata. Det vil medføre en stor bøde hvis vi gør.  

Vi informerer allerede nu med medlemsinformation og har en ganske fin hjemmeside som opdateres 

løbende. Vi giver så meget information som vi mener vi kan.  

Det virker som om at forslagsstillerne nærmest er indignerede over at de ikke kendte til 

ændringsforslaget i forvejen og at det fylder utrolig meget.  

Hvis det første forslag skulle blive vedtaget, så ville det kræve at der skulle skrives 2 dagsordner og 

2 referater hver gang. Det ville være forbundet med ekstra omkostninger – både i form af 

administration, men også i form af juridisk bistand, da de ville være nødvendigt at rådspørge i endnu 

højere grad, hvilke oplysninger, der kunne offentliggøres. 

Formanden læser op af svaret fra advokaten. 

Vores advokat skriver bl.a.: 

”Det er vor opfattelse, at generalforsamlingen ikke kan pålægge bestyrelsen, at dagsorden og 

referater fra bestyrelsesmøder skal gøres tilgængelig for medlemmer, idet medlemmer af et 

boligselskab ikke har noget krav på at referater m.v. er tilgængelige. Dette er begrundet i den 

juridiske retspraksis og litteratur. Så der findes ikke en direkte hjemmel for dette. 

Bestyrelsen har desuden et ansvar for at overholde persondataloven og straffeloven. Hvis 

bestyrelsen pålægges at gøre dagsorden for og referater for bestyrelsesmøder for medlemmer, 

risikerer bestyrelsen, hvis der ikke censureres tilstrækkeligt at overtræde persondataloven og 

straffelovens  

§ 263a, stk. 3, nr.2 og § 264d, idet der i nogle tilfælde behandles personsager på 

bestyrelsesmøder. 

Det er derfor mere sikkert for bestyrelsen ikke at gøre referater m.v. tilgængelige.” 

En af forslagsstillerne siger at han ikke kan klage over information han ikke kender til, men han 

ønsker en rutine om at der efter hvert bestyrelsesmøde bliver talt om hvad der skal informeres om.  

Et bestyrelsesmedlem siger at det desværre kan tolkes som mistillid til bestyrelsen, hvis man virkelig 

tvivler på om man bliver informeret godt nok.  

En beboer siger at man kan sløre data i referaterne for at sikre at man ikke kommer til at vise data, 

der ikke skal vises. Det handler bare om hvor meget man ønsker at gøre ud af det.  

En beboer siger at det vil indebære meget mere arbejde for bestyrelsen og at vi jo bare kan bruge 

hjemmesiden meget mere. 

 



 

 

 

 

 

 

En beboer siger at der nogle ting, der er ”need to know” og andre ting, der er ”nice to know”.  

Meget udspringer af ren og skær nysgerrighed og det bør ikke ligge til grund for den større 

arbejdsbyrde. Han tilslutter sig fuldt ud bestyrelsens holdning. 

Et bestyrelsesmedlem fortæller at vi gør noget ud af at informere efter hvert møde. Der er et punkt, 

der hedder ”info til medlemmerne” og her samles der op efter hvert møde.  

F.eks. er den sidste medlemsinformation 3 sider lang og nu bliver han i tvivl om folk overhovedet 

læser den. 

En af forslagsstillerne var meget glad for den seneste medlemsinformation og håber at niveauet vil 

fortsætte. Han tilføjer at der dog ikke skal opfindes information blot for at udfylde 3 sider hver gang.  

Et medlem siger at han ikke har overblik over hvad den økonomiske konsekvens vil være hvis det 

fremsatte forslag bliver vedtaget og synes at vi skal fortsætte med den nuværende 

medlemsinformation og se tiden an.  

Et medlem synes at medlemsinformationerne er svære at slå op i. Hvis hun skal bruge noget 

information, så skal hun klikke ind på alle arkene og lede til hun finder det hun søger.  

Hun mener at hvis dagsordener og referater blev lagt på hjemmesiden, så ville hun meget nemmere 

kunne finde hvad hun søgte efter.  

Et bestyrelsesmedlem siger at det kan løses årlig oversigt, som man kan slå op i. Han fortsætter og 

siger at bestyrelsen ikke er langt væk fra medlemmerne. Bestyrelsen vil meget gerne tage en dialog 

og svare på alt hvad de kan. Alle er velkomne til at spørge.  

En beboer siger at han i høj grad mener at han er velinformeret. Han har fuld tillid til at der bliver 

informeret når der er noget at informere om.  

Forslagsstillerne trækker deres forslag tilbage og det aftales at medlemsinformation fortsætter som 

hidtil.  

Dirigenten afslutter og går videre til næste punkt. 

 

11. Eventuelt: 

En beboer spørger om man som øststibeboer må få læsset materialer af på stien, hvis man har behov 

for det og om man må flytte de store sten.  

Formanden svarer at man naturligvis gerne må få afleveret materialer på stien, men at man ikke må 

flytte stenene. De ligger der for at beskytte drænene. Kører man på dem, så vil de blive ødelagt.  

En beboer spørger om vi hører under andelsboligloven eller lejeloven. 

Formanden svarer at vi hører under lejeloven.  

En beboer fortæller om ”Piv med liv”.  Det er et gummihjerte man kan bestille gratis på nettet. 

Hjertet lærer en hvordan man skal give hjertemassage. Man kan bare google ”Piv med liv”.  

En beboer spørger hvad bestyrelsens holdning er til robotplæneklippere. 

Formanden svarer at der ikke er taget stilling til det.  

Beboeren forklarer at den larmer mere end en varmepumpe.  

Formanden mener ikke at det kan sammenlignes da en plæneklipper ikke kører konstant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dirigenten spørger om der er flere spørgsmål eller kommentarer. Det er der ikke og 

generalforsamlingen afsluttes. Dirigenten giver ordet til formanden.  

Formanden siger at vi er nået til vejs ende og mange er tilfredse. 

Det har været en god generalforsamling. 

Formanden ønsker de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne tillykke med genvalget og takker 

dirigenten for god ledelse.  

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.  

 

Referatet er godkendt d. 4. april 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. 
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E-mail: formand@studiebyen.dk 

 

Jens Milbrat, Næstformand 

Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup 

Tlf: 27 28 15 34 

 

Jannie Christiansen 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 26 74 

 

Søren Eriksen 

Skovlæet 9, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 62 13 83 

 

Mette Fjeldsted 

Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup 

Tlf: 20 74 05 75 

 

Anders Holde, Gentofte Kommune 

Enemarksvej 10, 2820 Gentofte 

 

Vakant, K.A.B. 

 

 

 

Administration: 

 

Elizabeth Hjortborg, Forretningsfører 

Rygårds Allé 56, 2900 Hellerup 

Tlf: 26 20 16 12 

E-mail: forretningsfoerer@studiebyen.dk 

 

Søren Jexen, Regnskabsfører 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

Tlf: 39 61 26 74 

E-mail: regnskabsfoerer@studiebyen.dk 

mailto:formand@studiebyen.dk

