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l) Vedtagtsend ngsforslag stillet af bestyrelsen.

Pi generalforsamlingen ifior blev det vedtaget at oprctte antenneforenilger - okonomisk
uafhangige af ejerforeningen - til drift af de 2 fellesallteruIeanleg i ejerforcningen. De
gaeldende vedtagter er ikke kontrete nok pA dette punkt og onskes a'jourfsrt.

Par. 5 andres derfor til:

Ejere af ejerlejligheder til beboelse er pligtige til at vere medlem af den antenneforening, der
ejer og driver fallesantenneanleg til forsyning af den ham tilhsrende lejlighed, og til at rette
sig efter foreningens love og vedtegter, herunder at vare tilsluttet det pegeldende anleg.
Ejere af ejerlejligheder til erhverv har ret til medlemsskab pa vilker, der fastssettes af den
pegaldende forening.

2) Vedtagtseendringsforslag stillet af bestyrelsen.

Par. 2 andres, id6t der indskydes et nyt 10. afsnit::

Der oprcttes en grundfond, til hvilken der sammen med a'conto indbetaliugen af fallesbelob
indbetales et arugt belob pi k. 20 pr. fordelitrgstal, medmindre grundfonden opgiort pr. ercts
begyndelse udgsr mindst kr. 250.000. GeneBlforsamlingen trEffer beslutninger om
anvendelse af grundfondeDs midler. Ved ejcrskifter indtreder den nye ejer i den tidligerc
ejers rettigheder og forpliglelser i forhold til grundfoden, og refusion af ejerlejlighedemes
andel af grundfonden er ejerforcningel uvedkomrnende.

Vedteegts@ldringeD foreslls adminisfieret seledes, at indskud til grundfonden medtages fgrste
gang i budgettet fo! 1995 og derfor opkaves fffste garg pI. 0i.01.1995

3a) Vedtegtsendrfurysfo$lag stillet af Niels Steffensel.

Ifslge de geldende vedtagter skal alle udgifter ifslge varmeregnskabet, inclusive udgifter til
fomyelser af fyr m.v. fordeles til lejlighed 12-16 efte! forbrug, mens ejeme af de ovrige
lejligheder kan beslutte at fordele pe anden miide end efter fodelingstal. Pa den
ekstraordinaere genemlfomar hg i0or blev det vedtaget at etablere melere pe alle mdiatorer
og pe varmtvandsbeholderen, setedes at omkostuingerne til gasforbrug kan fordeles
forholdsvis efter energiforbrug. Divergensen flEkes rettet. Grundet diskussion omkring
fortolkninger m.y. onskes det at overfore det pe den ekstaordinere gercralforsamting
vedtagne ordlyd ordrct til vedtegreme.

Par. 9, 2. afsdt og paragraffen ud andres derfor til:

Der etableres en separat meling af ercrgiforbruget til opvarmting pa alle radiatorer og pa
varmtvandsbeholderen, hvorefter omkostningeme til gasforbrug kan fodeles til hver lejlighed
for sig, og til varmtvandsopvarmning, forholdsvis efter energiforbrug. Bestyrelsen udarbejder
- i henhold til paragraf 9 i vedtegteme - korrektionsnsgler i samarbejde med leverandoren
af varmeregnskabet.

I



3b) Vedtagtsendringsforslag stillet af Jsrgen HaDsen:

Par. 9, 2. afsnit og paragnffen ud endres til:

Der etableres en separat maling af energiforbrug til levering af varme og til brug af varmt
vand. Alle varmeudgifter fordeles hercfter, saledes at varme aftegnes i forhold til forbrug
efter maler. Udgifteme til varmt vand afregnes som haneafgift. Bestyrelsen udarbejder
korrektiomnogler i samarbejde med leverandorcl af varmercgnskabet.

I varmeregnskabet indgerbl.a. gasforbrug, fornyelser, vedligeholdelse, serviceabonnementer,
lovpligtige eftersyl og el samt eventuelle udgifter ril varmemeste! og uda$ejdelse af
varmeregnskabet.

4) Budgetforslag for 1994 stillet af bestyrclsen.

Det forventes at der udfsres fslgende fellesaktiviteter i 1994, der er medtaget i budgetteme:

Etablering af Varmemilere som vedtaget pe den extraordinere generalforsamling
i oktober 1993. Etableringsomkostningerne og fffste ers varmeregnskab anshs til kr.
62.000. -

,,Endring af cirkulationspumpe i varmekredsen til trykstyrct type til mindskning af
vardstuj i lejlighedeme. Forbedring af yarmtvandscirkulatione[ i etape II ved
ildskydelse af exta cirkulationspumpe. Bel-sbsmmmme kr. 30.000.-

Udarbejdelse af Vedligeholdelsesplan for ejendommen som grurdlag for bestyrelsens
udforelse af den lobende falles vedligeholdelse. Pris ca. k. 25.000.-

Nyanleg pe det grsnne Fellesareal for ca. 15.000 kr.



Det foreslis, at ejemes mellemrcgningssaldi pt. 3Ul2 l9g3 udlignes straks efter
generalforsamlingen, sefremt likviditeten tillader dette.

FEllesudgifter:

Ifolge fellesudgift- budgettet forventes i 1994 nettoomkostninger:
Der er i 1. halvir 1994 opkrevet ialt

Til opkrevning i 2. halvar lg94 ialr i 2 rater

k.514.500
kr. 184.020

kr.330.480

Dette belsb opkraves a'conto med kr. % x 330.480/3.879 : kr. 43 pr. rate pr. andel.

A'contoindbetalinger ( 2 rarer ) i 1. halver 1995 foreslas uendrede i forhotd ril 2. halvar
1994.

Varmeregnskab:

Gruldet diskussioner og anden usikkerhed omkdng fordelingsmetoder for udgifter til
gasforbrug og drifrnyanlrcg, foresler bestyrelsen a,contoopkravninger ifslge
varmeudgiftsbudgettet i 1994 bercgnet som folger:

- Alle omkosminger ifolge den galdende paragmf 9 indregnes i budgettet.
- Aldi betaler a'conto 11,50 pct. af de samlede omkostninger.
- De ovrige omkosminger betales a'conto ved en fordeling efter beboelseareal/erhvervsareal:

Aldi udgor 597m', de ovrige lejligheder udgor 2598mr.

kr. 247.5N
k.91.074

Ifolge varmeudgift- budgetter forventes i 1994 omkostninger:
Dor er i 1. halvar 1994 opkrevet ialt

Til opkravning i 2. halvar 1994 ialt i 2 rater

Aldis andel heraf ( 1 I,50pct.)
Ov ge lejligheden andel heraf (88,50pct.)

AIdi opkreves L<t. th x l'l .989 = k. 8995 pr. mte
Ovrige lejligheder opkaves kr. th x 138.43712598 = k. 2j pt. rate pr. m2.

A'contoindbetalinger ( 2 rater ) i 1 halvir 1995 foresles uendrede i forhold til 2. halvar
1994.

k. 156.426

l(I. 17.989
k. 138.437


