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Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling. 

_______________________________________________________________ 

 

 

På bestyrelsens vegne skal jeg herved indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling i E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg til afholdelse 

 

 Tirsdag, den 24. juni 2014 kl. 19.00, 
i  

SCT. THOMAS HUSET, Rolighedsvej 23 A (Skråt over for 

kirken), 1956 Frederiksberg C 
 

med følgende dagsorden: 

 
1) Valg af dirigent og referent. 

2) Forslag fra bestyrelsen om:   

 ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: 

 • Udskiftning af tag (herunder efterisolering jf. energimærke),  

• Istandsættelse af facader – herunder isolering af bagfacade efter krav fra  

  Kommune 

 • Udskiftning af vinduer,  

 • Udskiftning af bærende drager i port 

• Etablering af solceller og udskiftning af varmefordelingspumpe jf. den  

nyeste Energirapport. 

 

Samt bemyndigelse til optagelse af lån til ejerforeningen i et af bestyrelsen 

valgt pengeinstitut med en løbetid op til 20 år, variabel rente, til finansiering 

af udgiften – herunder nødvendigt byggelån på den fulde budgetudgift excl 

tilskud idet tilskud først udbetales efter byggeriets afslutning og godkendt 

byggeregnskab – herunder at underskrive alle nødvendige dokumenter 

 

I tidsrummet efter den ordinære generalforsamling afhold 18. marts 2014 har 

Ejerforeningen modtaget et positivt tilsagn om støtte fra byfornyelsesmidlerne, 

der administreres af Kommunen, hvor Kommunen ud af 12 ansøgninger har 

valgt at indstille foreningens anmodning som nr 6 i prioriteret rækkefølge, og 

Selvstændige advokater i kontorfællesskab 



 

 

 

 

 

 

 

overfor foreningen oplyst, at det pt forventes at tilskudspuljen vil kunne rumme 

til og med indstilling 6. 

 

Dvs at der er realistisk mulighed for at opnå støtte til det foreslåede projekt. 

 

Der har været afholdt et møde med Kommunen den 23. maj 2014 og referat fra 

dette vedlægges. 

 

Der har herefter foretaget en finpudsning af projektet og foretaget en 

sparerunde fra foreningens side, idet Kommunen stillede krav om 

facadeisolering – der dog blev begrænset til bagfacade – og fortsat baseret på, 

at der fortsat kan opnås maksimalt tilskud fra Kommunen – som efter 

forhåndstilsagnet forventes at blive på  

 

 33 1/3% - altså 1/3 af de samlede udgifter. 

 

Forhåndsforventningen, jfr det tidligere meddelte, var 25%. 

 

Kommunen har imidlertid fra Ministeriet fået nogle ændrede tidsrammer i år, 

og dette betyder, at en afklaring skal ske betydeligt tidligere end normalt, og at 

Foreningen derfor skal komme med et revideret budget samt et projekt, der er 

godkendt på en generalforsamling, senest i uge 28 – og grundet ferie i 

Kommune er deadline tirsdag, den 8. juli 2014.  

 

Det er således – uanset foranstående sommerferie – nødvendigt at indkalde her 

få dage før ferien til generalforsamling. 

 

Jeg vedlægger: Budget for håndværkerudgifter 

 

På baggrund heraf ser økonomien ud som følger: 

 

 

 
 

Budget

Håndværkerudgifter jfr specifikation pkt 7d kr 8.558.808,00    

Rådgiverudgifter (ark og ing) pkt 7e kr 599.117,00        

Byggesagsadministration pkt 7e kr 229.073,00        

Bygherreudgifter /byggevand- og strøm pkt 7e kr 5.000,00            

pkt 7f kr 9.391.998,00    

moms heraf 25% pkt 7g kr 2.347.999,50    

byggelånsrenter overslag 6,50% pkt 7h kr 215.774,96        

bygherreudg allrisk pkt 7h kr 117.399,98        

sum kr 12.073.172,43  

forventet tilskud 33,33% kr -4.024.386,79  

Forventet beløb til egenfinansiering kr 8.048.785,65    

oprundet til kr 8.050.000,00    



 

 

 

 

 

 

 

Dette giver følgende fordelt pr lejlighed: 

 

 
 

Det bemærkes at der pt ikke foreligger lånetilsagn, men at vilkår er estimeret i 

h t tilbud på anden sag fra marts 2014.  

 

Beløbene er dog så store pr lejlighed at långiver konkret først tager stilling når 

foreningens beslutning foreligger. 

 

Bestyrelsen er således klar over, at det er en ”stor mundfuld” der lægges op til. 

 

Der er derfor foretaget en budgetfastsættelse af udgifter, der forventes at skulle 

afholdes indenfor få år for at sætte forslaget om imod dette beløb. 

 

Der vedlægges et budget herfor – som således er uden støtte – og dette viser 

udgifter estimeret til alt ca kr 6.908.806,00.  

 

Rent vedtagelsesmæssig bemærkes, at projektet efter min opfattelse falder ind 

under bestemmelsen i vedtægternes § 17 stk 4 og 5, hvilket stiller krav om 

antal fremmødte som kvalificeret stemmeflertal. 

 

Fordeles i h t udgiftsfordelingstal

antal lejligheder fordelingstal/lej samlet udgift/lejlighed

1 2 2 74.537,04                  

43 4 172 149.074,07               

6 5 30 186.342,59               

2 6 12 223.611,11               

52 216

det bemærkes at det af Ejerforeningen ejede vaskeri med fordelingstal 1

er indregnet idet det forudsættes at denne del tillægges alle fordelt i 

h t udgiftsfordelingstal hvilket ovennævnte er udtryk for.

Finansieringsmodel:

annuitetslån

banklån med var rt pt 5%

ydelsesperiode 20 år

mulighed for indfrielse til pari ja gebyrbelagt

Estimeret låneydelse kvartal samlet 159.764,00               

Ydelse ved fordelingstal 2 pr kvartal 1.479,30                    

Ydelse ved fordelingstal 4 pr kvartal 2.958,59                    

Ydelse ved fordelingstal 5 pr kvartal 3.698,24                    

Ydelse ved fordelingstal 6 pr kvartal 4.437,89                    



 

 

 

 

 

 

 

Forslaget kan således endeligt vedtages på den indvarslede generalforsamling 

såfremt der mindst møder halvdelen af de stemmeberettigede efter fordelingstal 

i hver ejerforening og at 2/3 af disse stemmer for. 

 

Er der ikke dette fremmøde kan der indkaldes til en ny generalforsamling hvor 

forslaget kan vedtages – uanset antal fremmødte – med 2/3 stemmer efter 

fordelingstal af de fremmødte. 

 

Jeg bemærker at der kan afgives stemme ved fuldmagt med den begrænsning, 

der følger af vedtægternes § 17 stk 6 – dvs af en myndighed person, der 

maksimalt kan stemme for 3 medlemmer. 

 

 

Foreningens medlemmer opfordres derfor til at give 

møde eller give fuldmagt til en, der møder, evt til en 

bestyrelsesrepræsentant. 

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Arne Linde Olsen 

alo@brammer-advokater.dk  
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