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Hellerup 14. marts 2019 

 

Til medlemmerne. 

Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: 

 

Torsdag den 28. marts 2019, kl. 19.30 

i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. 

 

Bemærk: ifølge vedtægternes §26 har kun indehavere af et grundfondsbevis adgang til 

generalforsamlingen og ret til at stemme. 

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

Såfremt indehaveren af grundfondsbeviset ikke møder op, skal ægtefælle/samlever eller anden 

arveberettigede have fuldmagt fra indehaveren af grundfondsbeviset for at kunne stemme.  

 

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 formand: 

Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 

 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

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

 

7. Valg af tre suppleanter: 

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

 

8. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

 

9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren: 

Til orientering 

 

10. Forslag fra bestyrelsen:  

Forslag til tagpulje 2. Se bilag 1 

 

11. Indkomne forslag:  
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

  
12. Eventuelt: 

Med venlig hilsen 

       Flemming Ekstrøm 

Formand  
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Bilag 1: 

 

Bestyrelsens forslag til tagpulje 2: 

 

Der er endnu en del huse, der er ved at trænge til udskiftning af taget og på nuværende tidspunkt har 5 

medlemmer udtrykt ønske om en ny tagpulje. 

 

Dette ønske vil bestyrelsen gerne imødekomme, dog håber vi at der kommer lidt flere med. 

 

Forslag: 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at optage et 30-årigt, fastforrentet lån på max kr. 3.500.000. 

Det endelige lån må ikke være større end omkostningerne ved udskiftning af tagene.  

Lånets rente er i skrivende stund på 2% og bidrag 0,5%. Omkostningerne ved optagelse af lånet er kr. 27.161. 

Lånet optages pt. til kurs 99,9160. 

 

Låneaftalen der indgås med medlemmerne, er identisk med vilkårene for boligselskabets eksisterende lån.  

Den månedlige ydelse, bestående af afdrag, renter og bidrag, er at betragte som boligafgift.  

Lånet følger huset og ikke medlemmet.  

 

Tilbuddet skal indeholde følgende: 
- Udskiftning af tagsten 

- Isolering af skunke og tagflade, evt. indblæsning af isolering i hulrum mellem 1. sals loft og 

trægulvet på spidsloft 

- Undertag af godkendt fabrikant 

- Zink tagrender og nedløb 

Det enkelte medlem kan i et samlet projekt også låne til: 
- Reparation eller opretning af spær 

- Reparation eller udskiftning af skorsten 

- Evt. udskiftning af tagvinduer eller kvistvinduer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellerup 30. marts 2019 

 

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 er derfor valgt. 

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

Dirigenten beder om to stemmetællere. Birgitte Blichfeldt og Karen Strandgaard melder sig frivilligt.  

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden: 

Dirigenten giver ordet til formanden, som fremlægger bestyrelsens beretning for 2018. 

Jeg vil som sædvanligt starte med at byde vores nyeste medlem af Studiebyen hjerteligt velkommen; nemlig 

Caroline Ruskov Bach og familie. 

Caroline er datter af familien på Sømarksvej 22. 

 

Studiebyens stier 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at få renoveret veststien samt det sidste stykke nede bag 

Rygårds Alle 119. Det er som bekendt nu sket og med et godt resultat. 

Og inden jeg bliver spurgt om, hvorfor prisen blev lidt dyrere end vedtaget på generalforsamlingen, så skyldes 

det at vi valgte at få lavet noget mere. 

En beboer fortalte, at vi burde lægge fliser i indkørslerne til stierne da det er dér, vi hele tiden får ødelagt stierne. 

Det var der jo noget rigtigt i, derfor blev det dyrere. 

Når vi nu er ved stierne, er der en meget vigtig ting, som skal overholdes, og det er vægtbegrænsningen på 

øststien. Stien er ikke beregnet til større belastning. 

Der kan opstå huller i grusbelægningen og jo før de bliver fyldt op igen, des bedre er det.  

Nede bag ved Rygårds Alle 79 ligger der grus under en presenning til reparation at stien.  

Bestyrelsen håber, at alle I, der bor langs stierne, vil hjælpe til med at fylde grus i de huller, der måtte opstå. 

Ved reparation at huller, er der to ting, man lige skal være opmærksom på. Efter man har taget grus, bedes man 

lægge presenningen ordentligt på plads igen og se til, at der ikke ligger vand i hullerne, når I fylder grus på for 

det skal helst være tørt og uden vand, hæld grus i og tramp det fast. Tak. 

 

Skolen på Rygårds Alle 

I håbet om at kunne aftage noget af støjplagen fra skolen, har vi i samarbejde med ejeren af skolebygningen fået 

opsat et støjhegn. 

Det har hjulpet noget, men ikke så meget som man kunne ønske.  

Den klage, som vi har indsendt til ombudsmanden over kommunens behandling i særdeleshed over at 

bygningen blev ombygget til skole, forventes der først svar på i juni 2019.   
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Bomhusvej/ Trikotageparken 

Da nedrivningen af den gamle Carolineskole skulle til at begynde, frygtede vi, at det kunne betyde flere og 

tungere lastbiler på Rygårds Alle. 

På den baggrund ansøgte vi igen Gentofte Kommune om en begrænsning af gennemkørende lastbiler på 

Rygårds Alle, evt. bare i byggeperioden. 

Svaret fra Gentofte Kommune er, at vejene som udgangspunkt skal være åbne for almindelig færdsel. En 

begrænsning af offentlighedens brug af vejene kræver politiets tilladelse og foretages kun i de tilfælde, hvor der 

er trafiksikkerhedsmæssige og/eller fremkommelighedsmæssige forhold, der gør sig gældende. 

Det vurderer vi ikke er tilfældet på Rygårds Alle, da der er bump ud for Studiebyen. Desuden antager vi, at det 

ville være naturligt og mere attraktivt at køre ad Gartnerivej for at komme til Lyngbyvej. 

Bygherrerne til det der nu kommer til at hedde Trikotageparken, havde forlangt under nedrivningen, at 

lastbilerne skulle køre ind ad Bomhusvej og ud ad Gartnerivej, så det gav ikke det store problem. Vi må håbe på 

at det bliver det samme, når byggeriet går i gang. 

 

Sommer problemer 

Den lange og varme sommer har de fleste af os vel nydt. Den gav dog også en stor del problemer med rotter 

mange steder i byen. De største i Skovlæet og Lundekrogen. Men også flere steder i rækkehusene.  

Da bestyrelsen ikke mente at den kommunale rottefænger var effektiv nok, fik vi vores kloakfirma til at hjælpe 

os.  

Det bevirkede, at jeg blev kontaktet af kommunen, der spurgte hvorfor vi brugte andre rottebekæmpere. 

Til det svarede jeg bl.a. at i en konkret sag havde Kiltin sat fælder op uden for huset til trods for at der var meldt 

om rotter inde i huset. De fælder vi havde fået sat op inde i huset tog 6 rotter. Der var ingen rotter i Kiltins 

fælder udenfor. 

Efterfølgende havde jeg et møde med kommunens chef for skadedyrsbekæmpelse. De kunne godt se at der 

skulle strammes op og det må jeg sige, er sket. 

Bestyrelsen besluttede i maj måned at sætte gang i et forsøg med montering af rottespærrer i afløbsbrøndene, 

således at vandet fra vores huse kan løbe ud i hovedkloakken i vejen, men så rotter ikke kan komme ind den vej. 

Den ene rottespærre blev sat i en brønd ved rækkehusene, der er et af de steder, som er mest belastet, da der går 

5 rækkehuse på en afløbsbrønd. 

Den anden rottespærre blev sat i et dobbelthus og for begges vedkommende forløb forsøget helt uden problemer 

i 3 måneder. 

Bestyrelsen besluttede derfor, også på baggrund af de store problemer, vi havde haft sommeren over, at der 

skulle sættes rottespærrer i alle vores afløbsbrønde. 

Kloakfolkene, der skulle montere rottespærrerne, kom derfor ned i alle vores store afløbsbrønde. Og desværre 

blev der konstateret rigtig mange skader i brøndene.  

Skaderne er selvfølgelig blevet udbedret og da rottespærrerne skal kontrolleres en gang om året, bliver der 

derfor også en kontrol af brøndene, hvor man også vil kunne se om der skulle være spor efter rotter, som ikke 

skal kunne komme fra hovedkloakken, men måske fra drænrørene. Skulle det ske, så ville der blive monteret rist 

i drænafløbet. 

Fritgående rotter kan vi desværre ikke holde os helt fri for, så husk at fugle skal fodres fra rottesikrede 

fuglebræt. 

Den varme sommer var højst sandsynligt også skyld i 3 brud på vandrørene i jorden. Disse rør ligger som regel 

før vandmålerne, så det er kun omkostninger til reparation, men i det ene tilfælde lå røret efter vandmåleren, 

hvilket førte til en meget stor vandregning, som blev dækket af vores forsikring. 

Men det vil ikke altid være tilfældet. Hvis f.eks. wc’et løber – selv om det løber meget lidt – kan det blive til 

mange kubikmeter på et år. 

Så derfor: se til vandmåleren! I venstre side er der en flowmåler, der viser om der løber vand.  
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Skybrudstunnel 

Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommuner har, som I måske allerede har hørt eller læst om, planer om 2 

store skybrudstunneller, der skal sikre at bl.a. Studiebyen ikke igen vil blive ramt af skybrud, hverken ved 20 

eller 100 års hændelser. 

Den ene af tunnellerne vil gå under Studiebyen og i det, vi kalder Skoven, skal der være en af de store skakte, 

som fører ned til tunnellerne. Det vil bevirke at Skoven vil blive en byggeplads. Legepladsen vil dog ikke blive 

berørt. Forløbet vil tage 3-4 år. Projektet påbegyndes i år 2022. 

Arbejdet forventes færdigt i år 2027. Mens arbejdet står på, vil Bomhusvej blive åbnet ud til Lyngbyvej, så al 

kørsel til og fra byggepladsen foregår fra Lyngbyvej. Denne skakt skal tilsyneladende ikke tage vand fra 

Studiebyen. 

I projektet står der, om skakten i Ryparken; jeg citerer: Anlæg af en ny skybrudsledning til skakten skal 

medvirke til at sikre at der ikke sker oversvømmelse af Studiebyen hverken ved 20 års hændelser eller ved 100 

års hændelser.  

 

Byens vedligeholdelse 

I 2018 fik vi udført reparation og vedligeholdelse for hele kr. 536.000, - og udført nye tiltag for kr. 441.000, -. 

Som det fremgår af regnskabet, blev der samlet set brugt hele kr. 977.000, - sidste år. 

Som nævnt i beretningen for sidste år var der en stor skade på den ene af de store kviste på Rygårds Alle 99. Det 

viste sig at være en konstruktionsfejl fra da kvistene blev bygget i 1932. På trods af fejlen så har de alligevel 

holdt i 86 år.  

Årsagen til fejlen er at det undertryk, der kommer af vestenvinden, giver et undertryk på østsiden og det kan en 

½-stens mur uden murbindere ikke klare, så muren begyndte at gå ud af. 

Reparationen kom til at koste i alt 192.000, - kr.  

Den anden kvist på østsiden har den samme fejl. Ved at tage reparationen nu frem for at den bliver værre, så kan 

vi sandsynligvis få udført den for under det halve. 

Dertil har vi på nuværende tidspunkt 12 større eller mindre sætningsskader og portbygningen trænger til at få 

malet vinduer. 

Så budgettet for vedligeholdelsen er brugt. 

 

Økonomi 

Først om vores bygningsforsikring. Vi har for nyligt haft et møde med vores forsikringsselskab Almindelig 

Brand. De gjorde os opmærksom på at vi havde brugt forsikringen så meget de sidste år, at vi ikke kunne 

komme uden om en stigning af præmien. 

Vi fik os forhandlet frem til en stigning på ”kun kr. 30.000, -”. 

I den fik vi forhandlet os frem til en ny dækning som hedder udvidet vandskade. 

Det vil f.eks. kunne dække et hul i en radiator eller et synligt vandrør, som står og drypper i f.eks. en 

ferieperiode på 8-14 dage. Det er nu dækket, dog med en selvrisiko på 7.500 kr. 

Vi må håbe at vi ikke ender med at stige mere end det. 

Grundskatterne steg i år med 5,5% og det gør det sandsynligvis også til næste år, hvilket er en stigning på ca. 

185.000. 
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Afslutning 

2018 var også året, hvor vi endelig fik sat vores hjertestarter op og fik tillige sat en bænk foran, så der er pænt 

på pladsen. Hjertestarteren har, til al held, ikke været i brug endnu. 

 

I 2018 deltog vi også i arrangementet REN BY og der var meget flot fremmøde.  

Det håber vi, at vi kan gøre lige så godt på søndag.  Der er REN BY affaldsindsamling igen på søndag den 31. 

marts kl. 10, hvor vi mødes nede ved Rygårds Alle 56 og håber på endnu et godt fremmøde. 

 

Vanen tro har vi holdt en fastelavnsfest. Denne gang også med de voksne og endda gang i en privat have. Det 

var en rigtig hyggelig fest og der var rigtig mange deltagere.  

Så festarrangørerne skal have TUSIND TAK for et flot arrangement. 

 

Det er også i år vi skal have sommerfest. I år er det Elizabeth Hjortborg, der skal være tovholder, så vil I være 

med til at arrangere årets Studiebyfest, så kontakt Elizabeth. 

 

Dette er så runden for de korte ting så husk lige at hækkene ikke må blive for brede, det giver problemer for 

vores snerydningsfirma. 

Vær opmærksom på det gode tilbud fra Greensdays på vinter hækkeklipning i vor medlemsinformation i 

december og januar. 

Skulle det have jeres interesse så kontakt Elizabeth. 

 

For de, som endnu ikke har fået fjernvarme, så husk der er en tilmelding nu, hvor man igen kan få fjernvarmen 

lagt gratis ind. Vi er informeret om at der absolut sidste gang, de vil tilbyde at få lagt fjernvarme ind gratis, så 

det er om at tænke sig om. Bestyrelsen anbefaler denne billige og klimavenlige varme. 

 

Trygfonden, RealDania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd har arrangeret en ny ide der hedder BO 

TRYGT.  

BO TRYGT tilbyder at man kan få en konsulent, eller som de kalder det en ambassadør, ud for at se på byen for 

at se hvad der kan gøres for at sikre byen bedst muligt mod indbrud. 

Turen rundt i byen vil blive med en repræsentant fra byen, derefter vil der blive afholdt et møde hvor 

ambassadøren holder et oplæg på ca. 45 minutter, hvor de bl.a. vil komme ind på hvordan indbrudssituationen 

ser ud i vores område og hvordan man sikrer vores boliger mod indbrud gennem f.eks. nabohjælp. 

Derudover kommer ambassadørerne også ind på, hvad vi kan gøre, hvis der alligevel er indbrud.  

Jeg vil gerne have en tilkendegivelse fra forsamlingen om vi skal indkalde til et sådant møde. 

 

Og hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen. 

 

Dirigenten påpeger at beretningen ikke skal godkendes, men der kan stilles uddybende spørgsmål. 

Dem er der dog ingen af. 
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3. Fremlæggelse af driftsregnskab og status til godkendelse v/ regnskabsføreren: 

Dirigenten giver ordet til regnskabsføreren som fremlægger regnskabet for 2018 og efterfølgende tager 

imod spørgsmål.  

En beboer spørger hvorfor der i 2018 blev budgetteret så højt for revisorhonoraret.  

Regnskabsføreren svarer at budgettet er fastsat ud fra tidligere års omkostning og at det ikke vides 

hvorfor det er blevet billigere. 

Herefter fastslår dirigenten at regnskabet er godkendt. 

 

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

Formanden foreslår kursen fastsat uændret til pari.   

Der klappes. Dermed uændret 

 

5. Valg af formand: 

Flemming Ekstrøm er på valg og er villig til genvalg. 

Dirigenten spørger om der er andre forslag. Det er der ikke og Flemming er dermed genvalgt.  

 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

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

Dirigenten spørger om der er andre forslag. Det er der ikke og de er dermed begge genvalgt 

 

7. Valg af tre 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. 

Da rækkefølgen skal fastsættes, skal der afholdes skriftlig afstemning. 

Dirigenten fortæller at der er afgivet 44 stemmer i alt som er fordelt således: 

Søren Lønstrup:  29 

Peter Mortensen:  10 

Ulla Bang: 5 

 

8. Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen & Co.  

Der klappes og de er hermed genvalgt. 

 

9. Budget for indeværende år v/ regnskabsføreren: 

Dirigenten giver ordet til regnskabsføreren, der fremlægger budgettet for 2019. 

Der er ingen spørgsmål efterfølgende. 
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10. Forslag fra bestyrelsen:  

Formanden præsenterer forslaget om en ny runde til udskiftning af tage, da der har været ytret ønske fra 

flere, hvilket er dejligt. 

Forslaget har samme fremgangsmåde som sidst vi stemte om tagrenovering, så der er ikke noget nyt 

under solen.  

Formanden anbefaler at man stemmer ja. 

Dirigenten spørger om der er nogen spørgsmål.  

Et medlem tilkendegiver at det er dejligt at der kommer en runde mere, så de der endnu ikke har nyt tag, 

har muligheden. 

Dirigenten sætter forslaget til afstemning, der er ingen stemmer mod forslaget.  

Der klappes og forslaget er dermed vedtaget.  

 

11. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

12. Eventuelt: 

Dirigenten spørger om nogen har noget til eventuelt og gør opmærksom på at der ikke kan stemmes 

under dette punkt.  

a. En beboer spørger om der er fastsat en dato for sommerfesten. Formanden svarer d. 24. august, men 

det bliver meldt ordentligt ud på et senere tidspunkt.  

b. En beboer siger at det er utrolig dejligt at hjertestarteren er kommet, men er usikker på om hun kan 

finde ud af at bruge den hvis det bliver nødvendigt og spørger om man kan få et kursus. 

En anden beboer siger at man kan få Tryg ud og give et gratis kursus. Der skal bare være over 10 

personer.  

Elizabeth vil samle op på det og tilmeldinger skal gives til hende. Der vil dog komme en skrivelse 

ud om det senere. 

En tredje beboer fortalte at han er registreret som hjerteløber og oplevede ved et udkald at hjælpen 

var fremme utrolig hurtigt. Da han ankom, var ambulancen der allerede. 

c. En beboer spørger ind til fjernvarmen. På tilmeldingspapirerne står der at man skriver under som 

ejer af boligen, men påpeger at vi jo bor til leje. 

Formanden svarer at han har ret i at der står ”ejer”, men at det alligevel er helt ok at man kan 

tilmelde sig og at bestyrelsen råder alle til at gøre det. Både Gentofte Fjernvarme og bestyrelsen er 

opmærksomme på det og der er taget højde for det i og med at man jo tilmelder sig for en periode 

på 20 år. I tilfælde af at huset går videre til en anden, pådrager det nye medlem sig at fortsætte med 

fjernvarmeaftalen i løbeperioden.  

d. En beboer fortæller at hun har elvarme og vil gerne vide hvordan familien er stillet i forbindelse 

med dødsfald og huset overgår til deres børn.  

Hun fortæller at det vil koste kr. 50.000, - at få indlagt varmeanlæg og vil gerne vide om det vil 

være et krav ved overdragelse af huset.  

Formanden svarer at det vil være et krav at installere enten fjernvarme eller gasfyr, men først ved en 

overdragelse. Der er stadig 2 ordninger hos Gentofte Fjernvarme man kan vælge. Enten en 

lejeordning eller en ejeordning.  
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e. Anders Holde fra bestyrelsen fortæller at han nu har været i bestyrelsen i lidt over et år og roser dem 

for deres gode arbejde og engagement. Der er altid mange punkter på dagsorden og det vidner om 

en hårdtarbejdende bestyrelse og en formand som jeg tror, altid er på, så de fortjener et stort klap.  

Der klappes stort fra salen.  

f. Et medlem spørger hvilke regler, der ligger til grund for en vurdering når et hus bliver ledigt. 

Formanden svarer at der arbejdes ud fra et regelsæt og fastsatte afskrivninger. 

Beboeren spørger hvad en anslået værdi så betyder. 

Formanden svarer at i tilfælde af manglende regninger, opererer man med anslåede værdier.  

g. En beboer spørger om andre er ligeså irriteret over måger.  

Der foreslås en skræmmedrage som man kan sætte op. Det ligner en stor fugl som skræmmer måger 

væk.  

h. Formanden siger at han i beretningen tilbød at der kan komme en ambassadør ud fra BO Trygt, men 

han har endnu ikke modtaget tilkendegivelser. Han spørger hvor mange, der er interesserede. Der 

skal minimum være 20 stk.  

Der tilkendegives ved håndsoprækning og antallet er langt over 20. Formanden går derfor videre 

med det.  

i. Formanden uddyber en del i regnskabet. Der er kommet penge ind fra forsikringen, men da vi er 

helt oppe på udbetalinger på 82% af vores forsikringspræmie, har det udløst en stigning. 

Han håber ikke at det var misvisende. 

j. Formanden fortæller om Årets Bedste Naboskab som har stået i Villabyerne.  

Formanden beder om at en beboer skriver om vores gode naboskab, da det helst ikke skal komme 

fra bestyrelsen. 

En beboer foreslår at der skal være et par stykker om at skrive. En gruppe på 4 personer melder sig. 

Ulla Bang, Lise Hjortborg, Lisbet Lønstrup og Dorthe Voltelen. 

k. Formanden fortæller at han har en rottespærre med, så man kan komme op bagefter hvis man vil se 

hvordan den virker. 

l. Dirigenten afslutter generalforsamlingen og giver ordet til formanden. 

Formanden takker dirigenten for god og myndig ledelse af mødet.  

Formanden ønsker de to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter tillykke med deres genvalg.  

 

Tak for en god aften og tak for god ro og orden.  

Generalforsamlingen er hermed afsluttet.  

 

Referatet er godkendt d. 1. april 2019 
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Navne på bestyrelsesmedlemmerne i Boligselskabet Studiebyen. 

 

 

Flemming Ekstrøm, Formand 

Rygårds Allé 102, 2900 Hellerup 

Tlf: 41 82 64 04 

E-mail: formand@studiebyen.dk 

 

Jens Milbrat, Næstformand 

Lundeskovsvej 20, 2900 Hellerup 

 

Jannie Christiansen 

Sømarksvej 29, 2900 Hellerup 

 

Søren Eriksen 

Sømarksvej 23, 2900 Hellerup 

 

Mette Fjeldsted 

Rygårds Allé 64, 2900 Hellerup 

 

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 
 


