København, 2. juli 2020
Ejendomsnummer 8-436

REFERAT
E/F Eremitageparken – ordinær generalforsamling
Mødested:
Mødedato:
Fremmødte:

Selskabslokalerne
25. juni 2020, kl. 18:30
Der var repræsenteret 199 af foreningens 544 lejligheder, repræsenterende
4.058 af ejendommens i alt stemmeberettigede 10.000 fordelingstal.

På generalforsamlingsdagen ejede Lyngby Tårbæk Kommune 55 ejerlejligheder med i alt 627 fordelingstal heraf med et fradrag for genudlejede 627
fordelingstal, hvorved restejer havde stemmeret med i alt 0 fordelingstal.
På generalforsamlingsdagen ejede Velliv Ejendomme A/S 115 ejerlejligheder med i alt 2.335 fordelingstal heraf med et fradrag for genudlejede 1.191
fordelingstal, hvorved restejer havde stemmeret med i alt 1.144 fordelingstal.
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1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Advokat Jens Jacob Skibsted som dirigent og Henrik Fardrup fra DEAS som referent.
Begge blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og afholdt i henhold til vedtægternes § 16 og 17 samt at den var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.
Bestyrelsen, dirigenten samt DEAS præsenterede sig kort over for forsamlingen.
2. Bestyrelsens årsberetning.
Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden Trine Bischoff gennemgik beretningen punkt for punkt. Under gennemgangen blev det fremhævet at
bestyrelsen gør et stort stykke frivilligt arbejde samt at bestyrelsen arbejder ud fra et princip om at behandle ejerne ens. Ejerne er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen pr. mail på bestyrelsen@eparken.dk. Maling af stakitterne blev fremhævet. Bestyrelsen opfordrede som altid de enkelte ejere til
selv at drage omsorg herfor. For råd og vejledning i denne forbindelse kan ejendomsinspektør Per Jensen
kontaktes på per.jensen@e-parken.dk. Herefter blev årsberetningen taget til efterretning.

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
www.deas.dk

Tel +45 70 30 20 20
info@deas.dk
cvr. 20 28 34 16

Regionskontorer:
Aalborg
Aarhus

Penneo dokumentnøgle: MFOUE-47OJN-LLZJT-ELEOS-KZ6O4-84M6F

Ifølge lovbekendtgørelse af 25. juli 1995, § 2, stk. 4 kan en ejer af flere
ejerlejligheder i en ejerforening ikke deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979.

3. Forelæggelse af årsregnskab 2019 med påtegning af revisor til godkendelse.
Henrik Fardrup fra DEAS A/S fremlagde årsregnskabet for 2019. Regnskabet viste et positivt resultat på
256.106,00 kroner med forslag om at overføre beløbet til egenkapitalen.
Der var spørgsmål til hvorfor præmien på bygningsforsikringen var faldet. Formanden oplyste, at forsikringen havde været i udbud og nyt og billigere forsikringsselskab var valgt. Mulighed for andre tvudbydere end Yousee blev bragt på banen. Formanden oplyste, at den nuværende aftale med Yousee indeholdt en besparelse fra de enkelte ejere. Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.

5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår 2020.
Henrik Fardrup fra DEAS A/S fremlagde budget for 2020. Det indeholdt en stigning i fællesudgifterne fra
13.000.000,00 kroner til 14.815.000,00 kroner. Stigningen opkræves med tilbagevirkende kraft pr. 1.
august 2020. Flere medlemmer i forsamlingen tilkendegav utilfredshed med den foreslåede stigning i fællesudgifter. Formanden oplyste, at behovet for udførelsen af en hel del større vedligeholdelsesprojekter
var baggrunden for den foreslåede stigning. En del af udgifterne var dog også finansieret ved træk på
egenkapitalen. Herefter blev budget 2020 sat til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal –
otte medlemmer stemte imod – således:

Resultatopgørelse

Budgetforslag
2020

Indtægter
Aconto E/F-bidrag

14.815.000

Øvrige indtægter

221.000

Renteindtægter

0

Indtægter i alt

15.036.000

Udgifter
Forbrugsafgifter

4.145.000

Forsikringer og abonnementer

1.019.000

Renholdelse og vicevært

3.232.000

Administrationshonorar, DEAS A/S

466.000

Øvrige adm.omkostninger

599.000

Løbende vedligeholdelse

2.210.000

Planlagte vedligeholdelsesarbejder

4.435.000

Hensættelser

-1.265.000

Renteudgifter

0

Afskrivninger

180.000

Beregnet skat af årets lejeindtægt

15.000

Regulering af tidligere års skat

0

Udgifter i alt

15.036.000

Driftsresultat

0
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Ingen forslag var fremkommet.

Noter

2020

Øvrige indtægter
Erhvervsleje

120.000

Refusion øvrige varmeudgifter

30.000

Antenneplads

71.000

Andre indtægter

0

Øvrige indtægter i alt

221.000

Renteindtægter, bank

0

Renteindtægter i alt

0
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Renteindtægter

Forbrugsafgifter
El-forbrug

375.000

El-forbrug varmecentral

100.000

Vand- og vandafledningsafgift

2.580.000

Renovation

1.090.000

Forbrugsafgifter i alt

4.145.000

Forsikringer og abonnementer
Ejendomsforsikring

590.000

Glasforsikring

116.000

Arbejdsskadeforsikring

2.000

Ansvarsforsikring

6.000

EDB-og svagstrømsforsikring

3.000

Motorkøretøjsforsikring

70.000

Vægtafgift

24.000

Service - Falck

7.000

Service - elektrolyse

25.000

Service - varmecentral (inkl. e-on)

70.000

Service - ventilation

23.000

Service - Kloakanlæg

35.000

Service - skadedyr

0

Service - inspektion tagdækning

35.000

Energistyring og tilsyn

9.000

Øvrige abonnementer

4.000

Forsikringer og abonnementer i alt

1.019.000

Renholdelse og vicevært
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2.030.000

Pensionsordning

75.000

Sundhedssikring

30.000

Sundhedssikring

0

ATP - foreningens andel

20.000

AER bidrag

22.000

Fri bil - tilbageført

-48.000

Regulering af feriepengeforpligtelse

0

Feriefond, overgangsordning

0

Lønsumsafgift

150.000

Telekommunikation

37.000

Mobiltelefon

22.000

Personaleomkostninger

10.000

Annoncer, ejendomsfunktionærer

0

Rengøringsartikler

0

Vinduespolering

24.000

Rengøring af 40 trapper

300.000

Ekstra rengøring

0

Container

160.000

Vejsalt

30.000

Hovedrengøring, opgange

60.000

Skadedyrsbekæmpelse

50.000

Arbejdstøj, beklædning personale

20.000

Drift af maskiner

200.000

Drift af viceværtkontor

40.000

Renholdelse og vicevært i alt

3.232.000

Penneo dokumentnøgle: MFOUE-47OJN-LLZJT-ELEOS-KZ6O4-84M6F

Lønudgift

Øvrige adm.omkostninger
Andre honorarer

0

Godtgørelse til bestyrelse

15.000

Revisor

35.000

Advokat, juridisk bistand

0

Driftsaftale DEAS A/S

179.000

Anden konsulent, rådgivning

0

Anden konsulent, facadeprojekt

0

Forbrugsregnskaber

260.000

Gebyrer mv.

25.000

Kontorartikler, kopipapir

0

Porto

50.000

Mødeudgifter

35.000

Transportudgifter

0

Div. udgifter vedr. net

0
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Gaver og repræsentation

0

Repræsentation - andet

0

Øvrige adm.omkostninger i alt

599.000

Bygningsbasis

0

Primære bygningsdele

0

Kompletterende bygningsdele

0

Overfladebeklædning

0

VVS-anlæg

0

El-anlæg

0

Inventar og udstyr

0

Øvrige dele og anlæg

0

Materialeudgifter og anskaffelser

200.000

Forsikringsskader - selvrisiko

10.000

Budgetteret vedligeholdelse

1.250.000

Større vedligeholdelse fra vedl.plan

750.000

Løbende vedligeholdelse i alt

2.210.000
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Løbende vedligeholdelse

Planlagte vedligeholdelsesarbejder
Udskiftning fliser i terræn

0

Facadeafrensning

650.000

Malerbehandling vinduer/døre (4 grupper)

1.600.000

Lejdere og gangbroer monteret på tag

0

Nye strengreguleringsventiler

600.000

Skift dilitationsfuger, 100 stk. årligt

100.000

Fældning af platantræer/nyplantning

0

Injicering/malerbehandling kældervægge

475.000

Renovering af betonkonstruktioner

0

Svumning af støttemure

0

Maling af vinduer i centergruppen

0

Renovering af terrænbelysning

0

Kloakrenovering, løbende resterende

0

Ny legeplads

360.000

Faldstammer/kloakrør udskiftes

0

Etablering afdækning skraldecontainere

0

Svumning af støttemure

450.000

Konverterng til fjernvarme / asbest.

200.000

Planlagte vedligeholdelsesarbejder i alt

4.435.000

Hensættelser
Anvendt egenkapital til vedligeholdelse

-1.265.000
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Anvendt henlæggelse til affaldsanlæg

0

Hensættelser i alt

-1.265.000

Renteudgifter
Renteudgifter, bank

0

Renter og gebyrer

0

Renteudgifter i alt

0

Afskrivning på driftsmateriel

180.000

Afskrivninger i alt

180.000

6. Valg af bestyrelsen.
Jacob Lundgaard, repræsentant fra Lyngby-Tårbæk Kommune, er i henhold til ejerforeningens vedtægter
ikke på valg, jf. § 18.
Alle medlemmer ønskede at genopstille til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater. Alle blev genvalgt
for et år med applaus.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og er herefter således sammensat:
Trine Bischoff (formand)
Flemming Palshof
Erik Husmark
Charlotte Heier
Jacob Lundgaard

Eremitageparken 299
Eremitageparken 35
Eremitageparken 291
Repræsentant for Velliv Ejendomme A/S
Repræsentant for Lyngby-Tårbæk Kommune

(på
(på
(på
(på
(på

valg
valg
valg
valg
valg

i
i
i
i
i

2021)
2021)
2021)
2021)
2021)

Flemming de Linde ønskede genvalg som suppleant til bestyrelsen. Nico Lindtoft Øe var ikke mødt på generalforsamlingen, og der forelå ikke information om ønske om genvalg. Magnus Valling ønskede at opstille som suppleant til bestyrelsen.
Flemming de Linde og Magnus Valling blev henholdsvis genvalgt og valgt for et år med applaus.
Flemming de Linde
Magnus Valling

Eremitageparken 17, 1., B.,
Eremitageparken 95, 2., C.

(på valg i 2021)
(på valg i 2021)

7. Valg af revisor.
Statsautoriset Revisionsaktieselskab Piaster Revisorerne blev genvalgt.
8. Eventuelt.
Et medlem ønskede at bringe sidste års afstemningsresultat vedrørende forslag op. Medlemmet mente
ikke, at der var blevet afstemt om nogle af de 5 fremsatte forslag (daværende dagsordens pkt. 5a, litra
1-5), men at alle forslag blev trukket af forslagsstiller. Dirigenten kunne ved opslag i sine håndskrevne
noter fra generalforsamlingen i 2019 konstatere, at der var blevet stemt om isolering af krybekældre,
hvorimod forslag 2, 3, 4 og 5 var blevet trukket af forslagsstiller. Det af referatet oplyste om afstemningen var derfor efter dirigentens opfattelse korrekt. Medlemmet var fortsat uenig men tog dirigentens opfattelse til efterretning.
Hastigheden på den kommunale vej blev debatteret. Mange synes, at der bliver kørt hurtigt. Formanden
opfordrede medlemmerne til at kontakte politiet omkring forholdet, men påtog sig også opgaven at rette
henvendelse til kommunen omkring eventuelle fartsænkende foranstaltninger.
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Afskrivninger

Et medlem ytrede ønske omkring et dørtelefonanlæg. Medlemmet erfarede under debatten, at et forslag
omkring samme tidligere var fremsat og nedstemt.
Et medlem ytrede ønske om bedre fokus på hækklipning.
Årets varmeregnskab blev berørt herunder radiatormålernes funktionsdygtighed samt konsekvenserne
ved at have et enstrenget rørføringssystem mod et tostrenget. Ejerne, der måtte føle behov for at gøre
indsigelse til varmeopgørelsen, blev opfordret til at kontakte ejerforeningens administrator Henrik Fardrup fra DEAS.
Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god
og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:15.
------------------------------------------------------------------------Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID, jf. Foreningens vedtægter.
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Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Jacob Skibsted
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