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Referat af ordinær generalforsarnling
i E/F lvlikkelborg Park 1-31

afholdt den 21. maj 2O14, kt, 19.C0
i ejendommens festlckale, Mikkelborg park

i alt 168 lejligheder me! e! fordetingstal på 7.015, herunder restejendammen rned et fordelingstal på
1.31S, af i all220 lejligheder med et samlet fordelingstal på 19.376, var repræsenteret pa
generalforsamlingen. Restejer repraesenterer 110 lejligheder med el semlet fordelinqstal på g^t29, heraf
er 7.810'dode' fordelingstal.
Desuden var mødt afdelingsdirektsr Per Halm og admlnistrator Camilla $charff fra DEAS.

For generelforsamlingen var fastsat følgende dagsorden:
L. Valg af dirigent,
2. Bestynelsens aflæggelse af beretning for det senest forløbne år,
3. Fremlæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.
4. Fremlæggelse af godkendt d riftsbudget f ar 20!4.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Valg af adminislrator.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Ad L Valg af dirigent
Formand Thomas Flandrup bød velkornmen lil de fremmødte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Per Holrn erklaerede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægtens
bestemmelse, dog ikke i forhold til forslag om v€dtægtsændring, som krævede fremmode af Zl3 af
medlernmerne efter såvel antal som fordelingstal.

Ad 2 Eestyrelsens beretning
Bestyrels-ens beretning vår sendt ud sammen med indkaldelsen, således at der var mulighed for at stille
spørgsmåi lil beretningen.

Der var ingen kommenlarer til beretningen, som såtedes blev taget til efterrelning.

Ad 3 Fremlæggelse af årsregnskab ZO13 til gcdkendetse
Camilla Scharff gennemqik årsregnskabet l hoveltal, herunder at årets resultat udgjcrde et underskud på
kr. 252.172 rnod det budgetterede underskud på kr. 143.400. Afvigelsen skyldtes itørre tsnudgift på
grund af udbetait overarbejde, storre udgift til drift af rnaskiner {traktor) samL løbende vedligeholdelse.

Der spurgtes hvad beløbet på *r. :e.ooo på posten 'Småmateriel' dækkede - det er indkøb af diverse
værktoj, herunder hækk€klipper, motcrsav og borehammer mv., samt øvrige mindre indkøb til maks. kr.
5.000. Der spurgtes desuden til udgiften 'Andet udstyr lil fællesareal', som bl.a, indeholder maling af
blomsterkasser for kr. 80.000.

Efter ydertigere et par opklarende sporgsmåf blev årsregnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4 Fremlæggelse af budget 2014 til godkendelse
Camilla Scharff gennemgik driftsbudgettet og nævnte herunder, at fællesudgifterne var budgetterede
n'red en stigning på 2,50/o til ikrafttræden pr. 1. juii 2014 med tiibagevirkende krafttil 1,3anuar 2014,
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Det blev oplyst, aL der i det fremsendte budget var en fejl, idet indtægt for vaskerj skulle have været sattil kr. 65'000, ligesorn lsbende vedligeholdeise skul[e være kr. 627.000. Det samlede sverskud skulle
således udgore kr. 205.450.

tsudgettet blev enstemmigt vedtaget således;

Indtægten
Aconto E/F-bidrag...
Vaskeriindtægter.,....
Andre indtægter.....,..,....
1 alt

3USGET

2013

5.634.600

80.000

82,500

REGNSKAB

3013

5.634.61 2

65.862

95.417

BUDGET

2014

5.775.000

65.000
89.500

5.797.100

U

5.796.891

979
5.929. s00

0
5.797.100 5,797.87A 5.929.500

Udgiften
Fælleslokale
Udlejning fdleslokale.. - 7.0C*
Forbrugsafgifter
El. . . . . . . . . . . . . .

Vand,.......
Renovation,.

Forsikringer og abonnementer
Forsikringer..

Abonnerrrenter.,...,.

Vicevært/ renholdelse
Viceveet,
Ejendonsservice, trappevask fttrn......,.,
Snerydning/vejsalt. ,.

Drift af rraskiner..,

Drift af fadlesarealer

Administrationshonora r
Administ.ationshonomr, DEAS A/S....
Øvrige adrninistrationsom kostning e r
Godtgorelse lil bestyreise
Revisor......

Udarbejdelse af varrneregnskab. .....
Gebyrer, tingsbogsåltester m.v..
Diverse

Løbende vedligeholdelse
Lsbende vedligeholdelse.,..,.

Større vedligeholdelses arbejder
Reparation af ta9..,.....
Maling af opgange,
llensættelser
H€nsaettelce til tå9,."...

528.000
r.100.000

400.000

173.800
74.200

716.000

375^ 000

10.000

65.000

200.000

300.000

16.000

?2.000

130.0CI0

10.000

15.500

535.000

1,830.000

80.000

- 6?5.0S0

" E. ti]0

518.309

r.078.280
383.523

171.134

76.019

733.619

408^862

5,985

208.725

233,085

281.250

14.000

19.62 5

131.972

8.971

75.778

664.345

1,.7?9^ 760

0

_t}J}.UUU

- 7. 000

525,000

1.150.000

390.000

173. 300

94.000

740.00s

403.000

10.000

70.000

2s5.000

268.750

14.000

20.000

135.000

10.000

16.000

527.080

0

80.000

7s0.00*
Samlede udgifter i a1t........... 3.940.SOO 6.050.042 S.7Z4,OSO

205.450Årets resultat - 143.400 -7.5?,172
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Under dette punkt behandledes desuden forslaget fra Bent Kiefer orn hensættelse til køb af ny traktor.
Beslyrelsen oplyste, at de var oprnærksornme på, at der skulle købes ny traktor i slutningen af 2015, når
leasingaftalen på den nuværende udløb. De forventede dog, at der kunne spåres op til denne i løbet af
2014 og 2015, således at det ikke var nødvendigt med en stigning i fællesuOgifteÅ pg grund af dette.
Forslaget blev ikke sat til afstemning.

Ag 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Vilhelm Boas, Slefan Weck og Jorgen Grundtvig, sorn alle blev enstemmigt genvalgt.

Ad 6 Valg af s*ppleanter
Som suppleant opstillede Kirstine Flmer ag Sent Kiefer. Efter skriftlig afstemning biev Bent Kiefer valgt
ind som suppleant.

Bestyrelsen bestod herefter af:
Thomas Flandrup Mikkelborg park 17, 1. th.
Vilhelm Boas Mikkelborg park, Horsholm ApS {restejer)
Stefan Weck Mikkelborg Park 1, 1- tv,
Jørgen Grundtvig l'4ikkelborg park 3, 1. th.
Flemming Voss Mikkelborg park 22, 1. th.
Suppleant Bent Kiefer Mikkelborg park 10, 1. tv.

På valg i 2015
På valg i 2016
På valg i 2016
På valg i 2016
På vals i 2015
På valg i 2015

Ad 7 Valg af revisor
AP Stalsautoriserede revisorer blev genvalgt.

Ad I Valg af administrator
DEAS blev genvalgt.

Ad I Forslag
a) Forslag fra bestyretsen am ændring af vedtægten, ny g 7a. Kammunikation
Forslaget blev gennemgået oq herefter enstemmigt vedtaget.

b) Farslag am ændring af vedtægtens g 5 om hæffelse sforhold
Inge Grumstrup motiverede f*rslaget, som herefter blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten oplyste, at de to vedtægtsåendringsforslag skulle endeligt vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling, da der ikke var mødt 2/3 af de stemmeberettigede efter såvel antal som fordelingstal.

c) Forslag om maling af vindueskarme ag afuaskning af altanfranter
Lisbeth Frank llansen rnotiverede forslaget. Thomas Flandrup oplyste, at der tidiigere var indhenlet pris
på arbejdet på i ait kr. ?80.000, bestyrelsen havde valgt ikke ai prioritere dette i vedligehotdefsesptånen,
da der vår andre arbejder, som var rnere presserende. Forslagel blev fkke sat til afstemntng.

d) Forslag om tilladelse til brug af gasgrill på altaner og lerråsser sam prøveperiode frem titnæsfe
generatforsamling
Forslaget blev motiveret og herefter drøftet i forsamlingen. Der blev sat til skriftlig afstemning, hvorefter
forslaget blev vedtaget med 3491 slemmer for, mod 3314 sternmer imod og 210 blanke stemmer.

{Det bemærkes, åt der er en bekendtgore;se, som regulerer brug af grill på altaner mv., bekendtgørefsen
hedder 'Bekendtgorelse om brug af åben ild og lys m,v.'og findes her:
htlps :/1www. retsinformation.dklFormslROT l0.aspx?id = l?7428)

Ad 10 Eventuelt
Under punklel eventuelt blev føigende emner behandlet:

- Selvaflæsning af varrnemålere? Isla har nogle fcldere lil beboere om varmemålerne, disse kan findes
på Istas hjemmeside på rvryrL15[e-dk.

- Fliser ved container er skæve/lsse. Stefan Weck cplyste, at beslyrelsen ville kigge på disse og
forsøge at finde en !6sning, som var holdbar.

- Fartbump eller lignende i 20 km/t-zonen, hvor der ofte blev ksrt for stærkt? Bestyrefsen optyste, at
der ikke umiddelbart var planer orn etablering af såda*t, men at poliliet eventueli kunne revireres til
al lave fartmåling på strækningen.

Side 3 af 4



- Trapperengøring, der kommer sorte mærker i opgangene efter trappevaskerne. Bestyrelsen tager
kontekt til disse.

Da der ikke var flere emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede
generalforsarnlingen kl. å0.4S.

Dirigenf Fer Hofm
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Ej erfcreningen Mikkelhorg Park

Fornrandens beretning

Maj 201{.

Ved sidste år"s generalfbrsanling var {brsle etape af tagreni:verinse n i åirlcl gang. lJrrcler helc fbrlobet deltog
et medlcm f'ra ejerf*rcningen og bebocrrepræsentationen ved sanrrtige byggetnoAct. Selve tagrenoveringeri
f-orlob som planlagt og ved entreprisens alilunilrg kunne besq,relsep koniålere, flt badgetlet var blevet
or,erholdt nred et plus på srnå kr. 100.000.- i l'oreninsens favor-

På generalf'trrsantlinge* blev indk*i:rne fbrslag debatteret. Besry,relsen bler.' pålagt at arbeide videre rncd
disse .

Ejendomrnens husorden er ikke trlevet ændret siden sidste GF iclet æntlringsforslagene ikke kurrne
gennemfi*res rned et denokratisk ller-tal. Bestl"rclse n *nsker ikke. sclvorn det er rnuligt. at gennemirurnfe et
reglencnl" eler ihkc cr flertal for.

Der blev elierlyst en beboerinli:rnration. Bestyrclsen har optineret cjendonrmens lr.jemnreside såfedes. at det
nu skulls være muli$ at fincie næsterr alle relevrnte informationcr, Hjerrrmesiden opdateres lobende.

lit ænclri*gsiorslag iil ejentlommens vedtæstcr b!:v ligeledes rejst. Best.r,'re lsen har efierfolgende, og i

sarnarbcjdc med adrninistr;rtor. DIAS. -tennemeået vedtægterne nied trenhlik på e* sanrlet tingly.sning.
Bcstyr:elserr li'enrlægger i dcrr lorbirrdelse el frrrslag til vcdrægtsændrirrg.

lJnder ptrnktel "Ercfiluet'l " blev der henstillet til. at bestvrelsen ville sr på anclre alternative cjenrlonrs
enttupriser. Bestvrelsen har indhentet h:rskellige tilbud rnen har ikke lirndet et bud der kunne rrratche de
eksisierende atialer inden fi:r vores okolrrinriskc riirrrrncr.

Ejettdotnrnen li*r igert i det fbr*tangnc år r,æret ramt af'en række incibrud. Prirnært tlr dct gået ud over
kælderrtrrn. Da ejendanrrnen har e n selvrisiko på kr. 5.000.- har vi lrati udgifter til rcparatiorr af opbrudle
dore . Sestyrelsen har gcttnetngåel en del sikkerhedsudstlr men alle losningcr Irar ligget langt over. lrvacl
e.ierfbrcningeris budget kurrne bærer.

Best-l'relsen fbilsætter stadig, nted al t-'rptinrcre \,ånnee enlrillen nred energisparencle foranstaltninger. Der er
blevet skiiiet cirkulati*ns pumps og h.vdrolor tirnk sant diverse verrtiler.
Vi fbrve nter derfor stadig, at udgiften til gas og elektricitr:t falder.

Sotn noget nr1 i bebyggelsen. aflrolclt beb*erre præsentatione rr i:rg ejerfbreningeu et folles juiearrå*gement.
Tilslirtninge:: r,ar sii. s!or, ar de to fbrcninger ater i år vil afliolcie ct sårdant.

Parkudvalget l":ar alloldt 3 arbejdsrveeker':der. Her blcl' blandt andet lreplantningen n:od gtllfbanen tyndet ud
*g "kig hullcr" etableret ved Cran allcen.

Dcr blev i efieri\ret ind:endt a:rsr:gnirrg ril Tryg l'orrden n:ed henblik på ar få insralleret ? til 3 Defibrillårorsr i
e-iendonrn:err. Besryre lsen har endnu ikke nrodtagct s\,iir fl.a lorrden.

Virres adn.:inistralor har på forerringens lbranledning. senclt crr manglende irrclhetaling nf varmebiilrag lil
vores *dvol*t. Bestyrels*n aår.cn rer DEÅS/advi.rkff tens ti l bågerne!d i n g,

Mecl venlig hilsr"'*
Thonras Flandnrp
Forrnald

L,itrlorrnin gerr l{ ikk*lhorg !tark rrrvrv.nikkclhorgpark.tlk


