
 

A/B Mosehusene, Gladsaxevej 23, kælderen 2860 Søborg mail: mosehusene@hotmail.com 

 

 

 

Referat ordinær generalforsamling AB Mosehusene, 

den 29. august 2017. 
 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af årsrapport. 

 Godkendelse af årsrapport. 

 Godkendelse af andelskronen. 

 Godkendelse af årsbudgettet. 

 

4. Indkomne forslag: 

 A – Bemyndigelse til evt. låneomlægning.  

 B – Hundegård. 

 C – Ladcykel skur. 

 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 

 Marianne Thostrup er på valg. 

 Sean Cramer genopstiller ikke. 

 Jørgen Fabricius ønsker at udtræde. 

 Bente Dalby er på valg . 

 2 suppleanter. 

 

6. Valg af revisor. 

7. Eventuelt. 

 

  



 

A/B Mosehusene, Gladsaxevej 23, kælderen 2860 Søborg mail: mosehusene@hotmail.com 

Følgende forkortelser anvendes i referatet: 

IN  = Introduktion 

SP  = Spørgsmål 

SV  = Svar 

KO  = Kommentar 

 

Kl. 19:06 kunne den siddende bestyrelse konstatere, at der var fremmødt 19 andelshavere. Derudover er 

der fuldmagter til 9 andele. 

 

 
1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Marianne Thostrup (opg. 21) 

Marianne Thostrup er valgt. 

 

1. Valg af referent: 

Bestyrelsen foreslår Kevin Djarling (opg. 37) 

Kevin Djarling er valgt. 

 

1. Valg af stemmetællere: 

Marianne Larsen (opg. 31) 

Malene (opg. 37) 

 

Dirigenten kan konstatere, at den ordinære generalforsamling er lovligt indkaldt. Til den ordinære 

generalforsamling er fremmødt 19 andelshavere, og der er 9 fuldmagter, i alt 28 hvorved den ordinære 

generalforsamling er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og de forslag som er til 

generalforsamlingen. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Marianne/ Formanden lavede en kort gennemgang af det udleverede materiale. 

 

SP:  Ved den ekstra ordinære generalforsamling, gav vi Plan 1 lov til byggeriet i opgang 29. Hvorfor 

fremgår det ikke?  

SV:  Fordi beretningen kun er inden for regnskabsåret. Det vil derfor komme med næste år. 

 

SP:  Har vi fået en udlejer til erhvervslokalet i kælderen? 

SV:  Nej, bestyrelsen har en del at se til i forbindelse med opgang 29, men arbejder også på dette. 

 

SP:  Er der et krav om et minimum antal m2? 

SV:  Nej det er der ikke. Dog må det ikke lejes ud til nogle i andelsforeningen. 
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3. Forelæggelse af årsrapporten, samt godkendelse af denne: 

Gennemgang ved Grant Thornton Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, Annika Sudbrak 

 

SP:  Hvorfor har valuaren vurderet ejendommen med viden om, at der komme tre (3) lejligheder i 

opgang 29 i stedet for hvordan foreningen er her og nu? 

SV:  Fordi foreningen allerede har sendt et byggeprojekt ind til kommunen og der vil komme tre 

lejligheder. 

 

SP:  Er det fornuftigt? 

SV:  Ja, fordi det kunne være meget værre hvis vurderingen ikke var med de tre (3) lejligheder. 

Desuden kommer kommunen først med en valuar i 2018 hvis vi er heldige. 

 

Afstemning: 26 for, 1 imod og 1 blanke. Årsrapport er godkendt. 

 

  

3. Forelæggelse af andelskronen, samt godkendelse af denne: 

Gennemgang ved Grant Thornton, Annika Sudbrak 

 

Afstemning: 26 for, 1 imod og 1 blanke. Andelskrone 10.000,00 er vedtaget. 

 

 

3. Forelæggelse af årsbudgettet, samt godkendelse af dette: 

Gennemgang ved Gant Thornton, Annika Sudbrak 

  

KO:  Bestyrelsen præciserer at den foreslåede huslejestigning på 2 kr. pr. m2 er til dækning af 

generelle omkostninger. 

 

SP: Hvorfor er vandforbruget lavere? 

SV: Fordi vuggestuen ikke er her mere. 

 

SP:  De 60 kr. vi betalte for nogle år siden til internet, hvor er de? 

SV:  De er på side 18 note 22. 

 

SP:  Boligafgiftstigningen er på 2 kr., hvorfor ikke 5 kr.? 

SV: Bestyrelsen har besluttet at stige lidt af gangen i stedet for en stor stigning på en gang, da 

foreningen har pengene i kassen pt. 

 

Afstemning: 27 for, 0 imod og 1 blanke.  

Årsbudget er godkendt. 
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4. Indkomne forslag: 

A. Bemyndigelse til evt. låneomlægning 

IN: Dette forslag giver bestyrelsen bemyndigelse til at 

gennemfører låneomlægning inden for kommende periode, hvis låneomlægning findes 

attraktivt i forhold nuværende lån. 

 

Afstemning: 25 for, 0 imod og 3 blanke. Forslaget er vedtaget.  

 

 

4. Indkomne forslag: 

B. Hundegård 

 

Forslag B falder, da forslagsstiller ikke selv er fremmødt til den ordinære generalforsamling.  

 

 

4. Indkomne forslag: 

C. Ladcykel skur  

 

IN: Man ønsker et cykelskur til ladcykler, da man har oplevet, at ladcykler bliver stjålet, og man 

finder det besværligt, at parkere ladcyklerne på/ved det rør, som allerede forefindes. 

 

SP:  Skal man ikke have byggetilladelse fra kommunen til byggeriet? 

SV:  Nej, det skal man kun hvis man ligger tag på skuret. 

 

SP:  Men alle de tilbud der er indhentet er jo med tag? 

SV:  Man kan godt bygge noget i retningen af det som er indhentet uden tag. 

 

SP: Hvorfor skal skuret kun gælde ladcykler? Kunne man ikke bruge noget af kælderen under 

opgang 29 til cykel? 

SV: Kælderen under opgang 29 kan ikke bruges pt. da det er usikkert hvad der skal ske ift. 

byggeprojektet. 

 

KO:  Da afstemningen omkring jernrøret kom, var i (forslagsstilleren) selv med til, at stemme ja 

for forslaget. 

 

SP: Hvor skal pengene komme fra? Og hvorfor kan man ikke parkere under opgang 19? 

SV: Ladcyklen kan ikke komme igennem døren under opgang 19.  

 Pengene ville skulle komme fra foreningens likvide midler. 

 

SP: Kunne man ikke ligge fliser ved røret og gøre det nemmere at parkere? 

SV: Den fremtidige bestyrelse, vil meget gerne kigge på denne alternative løsning. 

 

Afstemning:  3 for, 18 imod og 7 blanke. Forslaget er ikke vedtaget. 
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5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Følgende opstiller: 

 

a. Marianne Thostrup (opg. 21) er valgt uden afstemning og sidder som formand. 

b. Bente Dalby (opg. 25) er valgt uden afstemning og sidder for 1 år. 

c. Malene Haugaard (opg. 37) er valgt uden afstemning. 

d. Frederikke Larsen (opg. 25) er valgt uden afstemning. 

 

Bestyrelsen består hermed af Marianne Thostrup, Bente Dalby, Kevin Djarling, Malene Haugaard, 

Frederikke Larsen. 

 

 

5. Valg af 2 suppleanter: 

 

KO:  Bestyrelsen ønsker, at gøre opmærksom på, at det kan være nødvendigt, at suppleanterne 

bliver en del af bestyrelsen. Sker dette, vil disse være på lige fod med de andre 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Sean Cramer (opg. 21) stiller op som suppleant og er valgt uden afstemning. 

 

 

6. Valg af revisor: 

Den siddende bestyrelse anbefaler Grant Thornton. 

Grant Thornton blev genvalgt uden afstemning. 

 

 

7. Eventuelt: 

 

KO: Det er ofte, at man ikke må ytre sin egen holdning, uden at der kommer sidebemærkninger. 

Desuden bliver der ikke talt særligt pænt.  

 

KO:  Jørgen oplyser, at trods udtrædelse af bestyrelsen, vil Jørgen stadig stå for vaskeriet, hvorfor 

han stadig skal kontaktes ved problemer. 

 

SP: Hvad er holdningen til hundegården, når nu forslaget ikke blev stillet? 

KO:  Som det forstås, vil den ligge på foreningen nordvestlige matrikel (hjørnet, 

Mosevej/Gladsaxevej).  

Note: Der var mange blandede kommentarer til punktet og forskellige holdninger for og imod. 

 

SP: Hvad er der sket efter den ekstraordinære generalforsamling? 

SV:  Plan 1 har haft møde med kommunen efter vi gav dem lov til, at udfærdige et projekt på tre 

(3) lejligheder af 187 m2. 

 Plan 1 afventer kommunens krag og svar på byggeprojektet. 
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Søborg den 29. August 2017. 

 

 

Referent:   

Kevin Djarling (dato/underskrift): 

 

 

Dirigent og bestyrelsesformand: 

Marianne Thostrup (dato/underskrift): 

 

  

Mening bestyrelse: 

 

Bente Dalby (dato/underskrift): 

 

 

Malene Haugaard (dato/underskrift): 

 

 

Frederikke Høeg Larsen (dato/underskrift): 

 

 

 


