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Referat fra ordinrcr generalforsamling d. 24. april2019

Afholdt i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.th.

Ks$bra& effer dmgs*r$exx

L. Valg af dirigent

Allan Svendsen blev foreslSet af bestyrelsen og blev valgt af generalforsamling (GF).

2. Bestyrelsens beretning for det forlsbne Ar

Thor Schliemann (formand) fremlagde bestyrelsens beretning for det forl6bne 6r. Se Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2018-L9. Generalforsamlingen tog beretningen t i l  efterretning.

Dirigenten godkendte formandens forespgrgsel om at Internetleverand@r Fiberby under dette

punkt presenterede indhold og plan for 2019. http://www.huseierforeninsen-aba.dk/wp-

content/uploads/20L9/04/Salespr%C3%A6sentation-11.19-ABA-2.pdf presentation.

3. Aflaggelse af regnskab

Sune Groth (kasserer)fremlagde regnskab for det forgangne 6r (2018). De to revisorer havde

bemerkninger t i l  regnskabet mht. bestyrelseshonorarer. Sune orienterede om at t idl igere praksis

ikke er lovl ig, hvorfor der var endret p6 dem. Generalforsamlingen tog regnskabet t i l  efterretning.

4. Rettidigt indkomne forslag

Det indsendte forslag er rett idig, dog havde Formanden taget kontakt t i l  indsenderen om at g6re

det nemmere at behandle pi GF. Formanden havde forventet en revision af forslaget efter

personlig samtale (mgde hos indsenderen).

Forslags indsti l ler Lene Nielsen og Martin J@rgensen Hyacintvej 18. Det var forventet at

forslagssti l ler selv presenterede forslaget. Formanden presenterede forslaget pd GF.

Se Bilag: Forslag t i l  retningslinjer vedr. stOj fra naboens byggeprojekter.

Fqrste ofstemning.

Overholdelse af Kobenhavns kommunes retningslinjer vedr. stojfra naboens byggeprojekter.

https://wwn.bolius.d.k/hvor-meget-msa'naboen-larme-nasr-hun-bvseer-om-og-til-1030/

Afstemning om hvorvidt man i beboedoreningen skal tillade afvigelsefra Ksbenhavns
Kommunes regler pd omrddet.
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Grundlag: Efter mundtlig henvendelse til boligejere samt mundtlig og skriftlig henvendelse til
bestyrelsesmedlemmer i forsog pi at indskrerpe overholdelse af regler vedr.: ovenstiende, er der
fortsat og urendret p6 nogle matrikler tendens til at ignorerer Kobenhavns kommunes regler pi

omridet. Specielt drejer det sig om: Manglende overholdelse af regleme vedr. srerligt stojende
aktiviteter phLardage og Sondage.

Formanden havde kommentarer t i l  dette forslagsdel. Og anbefalede ikke at stemme imod

KObenhavns kommunes retn ings l in ier .

Afstemningsresultat: Alle fremmodte medlemmer stemte for Overholdelse af K4benhovns

kommunes retningslinier vedr staj fra naboens byggeprojekter.

Anden afstemning.

Afstemning om indf4relse df retningslinjer i Beboerforeningen vedr: Brug df fellesarealer til

p riv ote f o rm d I/A ktiv itete r.

Grundlag: Der er pA Beboerforeningens fellesareal Trekanten/Grresplrene opsat en privatejet

Trampolin. Trampolinen benyttes sresonbetonet pi alle tider af dagnet. Brugerne af samt brugen af
trampolinen er strrkt stojende, specielt for de matrikler og dermed private haver, som er i dens
umiddelbare nrerhed. Trampolinen og brugen af denne har den negative effekt, at der for flere
boligejere opstir begrrensninger i forbindelse med at have 6bne vinduer og havedore, samt udprreget
gener ved at have sociale sammenkomster samt almen restitution i private haver.

Der lregges ved forslaget op til, at privat trampolin ikke opsrettes p& frellesareal, men hjemtages til
egen matrikel, far der er ved afstemning er indgiet aftale om brug af frellesarealer til private
formil/aktiviteter, da flere privatinteresser derved kan finde anledning til yderligere stojbelastende
aktiviteter.

Formanden oplyste, at der ikke er tale om en privatejet trampolin, men en frelles trampolin som ejes
og opsrettes af ejerforeningen. Pi den baggrund og da forslaget ikke indeholdte konkrete forslag til
ordensregler som generalforsamlingen kunne tage stilling til, vurderede dirigenten at der ikke kunne
holdes afstemning omkring dette forslag. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

5. Fremleggelse af budget, herunder fastsettelse af honorar til formand og
kasserer samt fastsattelse af kontingent.

Sune fremlagde budgettet. Budgettet og foregiende 6rs regnskab er vedlagt samlet pd

foreningens website.

Det var sidste irs generalforsamling besluttet en kontingentforhOjelse fra kr. 2.500,- t i l  5.000,- for i

6r (2019) og at den kun er midlert idig pga. infrastrukturprojektet.

http ://www. h usej e rforen i n gen-a ba.d k/
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Kassereren udsender betal ingskort t i l  det forhOjede kontingent. Bemerk endring i vedtegter af

19. apri l  2Ot7:

Kontingentet som fastsat p6 seneste generalforsamling betales Srl igt forud hver den 1.6. for

perioden 1.6.- 31.5 og opkreves pr. ejendom (matrikel).

6. Valg af kasserer

Sune Groth var vi l l ig t i l  genvalg, hvis ikke andre meldte sig. Torben Rasmussen, Valmuevej L8

meldte sig som kasserer kandidat, hvorefter Sune Groth onskede at trekke sig fra denne post.

Torben blev valgt t i l  kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Tre bestyrelsesmedlemmer:

Allan Svendsen, Oxford Al16 5A blev genvalgt.

Jan Nielsen, Amagerbrogade 2108 blev genvalgt.

Kirstine Wilfred Christensen, Amagerbrogade 224 blev nyvalgt.

Suppleant :

Grete Damgaard, Oxford Alle 28 blev valgt.

Sune Groth blev valgt.

8. Valg af revisorer

Betty Kirstein og Li l ian Gambil l  blev begge genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Dorte Petersen, Valmuevej 20 blev genvalgt.

10. Eventuelt

Affaldshdndtering

Kurt Nielsen, Valmuevej 16 - foreslog p6 sidste generalforsamling en
arbejdsgruppe. Annel ise Henriksen fra Oxford Al le 34 og Torben Rasmussen har
afholdt to moder med affaldskonsulent fra Kobenhavns Kommune

Ambit ion - bedre fal les l6sning t i l  pap, plast.  metal og papir

Vi har endnu ingen brugbare forslag

http ://www. h useje rforen i n gen -a ba.d k/
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Udfordringer:

De "sm6" bi ler der korer p5 bagstierne udfases

Opbevaring - max. 30 meter fra vejen

Papcontainere kan ikke t@mmes oftere (kontrakt m/leverandor)

Valmuevejs bagsti  -  forslag langs st ien - men det er kommunens jord

Den langsigtede tendens

| 2021, hjemtager kommunen renovation - nye storre biler

Ressou rce- og Affa ldspla n 2019-24:

7O% af husholdningsaffald skal genbruges

Bioaffald og plast skal ud af affaldsforbrending

I 2015 genanvendes kun 35% husholdningsaffald

Kortsigtede lOsni nger:

Konsulentens " losning" - |  har jo al le en forhave - si  4-5 spande er den nemme
l0sning

Prakt iske problemer:

Storskrald sattes ud lenge fOr afhentningsdato

Pap legges i  container uden det er trykket sammen

Ny arbejdsgruppe der dekker hele omridet:  Kontakt Torben t l f  2618 8588

Forslag om loppemarked lordag d.17. august 2019.

Af Mikael Zebbeli n Poulsen

Kare naboer. For et par 6r siden holdt vi et loppemarked i kvarteret, en dag hvor mange slabte ting fra
kaldre og skabe ud til boder ved vores veje. Vi husker det som en meget hyggelig dag og en fantastisk
anledning til at fA ryddet lidt ud med tanke pd genbrug. Jeg husker at nogle blev positivt overraskede
over at der var penge i deres gamle sager.

http ://www. h usej e rforen i n gen-a ba.d k/
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Forslaget er at lave et loppemarked efter samme model lardag d. 17. august 2019, bl.a. da der burde
vare mulighed for godt vejr pi dette tidspunkt, at man kan ni at fA kigget kaelder og skabe igennem en
dag i sommerferien - og sd ... er der afhentning af storskrald tirsdag d. 20. august"

Loppemarkedet kan vel omfatte hele kvarteret, Hyacintvej, Oxford 4116, Fussingsvej og Valmuevej.
Der behover vel ikke at vere sA meget arbejde i at arrangere, men der skal miske lige annonceres
rundt omkring - og via facebook. Hvis der er nogen der vil vaere med til dette mA I gerne skrive tilbage.
Hvad siger I til det? Skal det vere lordag eller mAske sondag?

Mikael Zebbelin Poulsen har delt l ink t i l  Husejerforeningens ABA's Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/ArbeidernesBvggeforeningAmaserKvarteret/

fr"{,^ flt"*-*
Mvh Torben (referent)

/,t*
Allan Svend

http ://www. h u sejerforen i n gen-a ba. d k/
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Siiag; Bestyrelselas heretming fcr 2t)1S-3"S

$ndledning
Internetprojektet har fyldt meget og skubbet t i l  andre aktiviteter. F6rst en stor tak t i l  de

medlemmer der har veret engageret Internetprojektets. Kvarteret har generelt en god stemning,

og hvis dette ikke er i  overensstemmelse med din opfattelse, vi lvi  gerne hore om problemet du

har og andre har, og som kan rettes for at skabe et endnu bedre kvarter.

ffiestyretrs*x € 3*38
Bestyrelsen blev konstitueret i  maj og med Jan Nielsen som nestformand.

Hvsrda* gik det ra?ed F$yae{n&gfirdexls *r**r?
Hyacintg6rden fik sidste 6r (februar 2018) stynet deres treer langs bagstien ti l  vores
Amagerbrogade ka116. H6ber det blev bemerket i den varme sommer.

$'astelavm trS3"9
Katten af t6nden blev afviklet 3. marts pi den gri lnne legeplads. Deltagerantal let var 27 t i lmeldte

born og f lere foreldre, venner og bedste foreldre deltog med deres poder. Der var dog mange

glade born som voksne. @

Rotter sg spil devamdsledninger
Der har veret et "angreb" af rotter pA Amagerbrogade karreen. Det er hurt igt blevet stoppet af
energiske og hjelpsomme ejer efter kyndig hjelp fra rottefengeren.

#pEreg tEI diverse ax*vaEg
Bestyrelsens beretning indeholder i  5r et afsnit om at skue fremad og opleg t i l  hvad vi gerne vi l

sammen. En efterfolgende dr@ftelse, vi l  bl ive taget op under generalforsamlingens punkt for
eventuelt.  Dog l ister vi her nogle punkter i  kan tygge p6.

Modernisering af foreningen og det at g6re det nemmere for os al le at bo her. Der lagges her op
ti l  Oget videndeling og sociale arrangementer for dem som gerne vi l  det. Flere af jer har ytret

sidanne Onsker. Her en l iste der er t i l  afklaring om interesse og t i l  debat om indhold.

http ://www. h u sejerforen i n gen-a ba. d k/
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KJSvxRg $'*r facader sS Smx"hmw*s-
Udvalget genstart i  5r, efter to gange lumbago o. l ign. Ryglidelser ramte udvalget. Man behandler

vores facader, omr6det forskonnelse og med mere. Nogen af os der gerne vi l  bo sammen p6

estetiske og behagelige mider. Udvalget kommer med bud pi rammer, principper og

retningslinjer for forhaverne i kvarteret.

$"*gwp$mds * ex Yrekmysfrsxr
Udvalget findes og drives af Kirstine. Legepladsen benyttes flittigt. Hvis der er flere medlemmer
der gerne st@tte aktiviteterne og sikre vedligehold, si kontakt Kirst ine el ler bestyrelsen. Der er

krav om ti lsyn af legepladser 2 gange Srl igt, som er gennemf@rt.

Atlatd

Vi er i  dialog med KK- renovation, men egentl ige l6sninger venter pi sig. Yderl igere behandling af

affald under punktet eventuelt.

trnternetprelektet * *rar $eilet frexrn cg €$Rbmgel
Endnu engang tak t i l  jer der konstruktiv er g6et ind i  afklaringen og dialogen om opsti l l ing af

rackskabe i jeres kelder. Mange af jer der leser dette nyhedsbrev har ikke veret involveret i  det,

og I undre jer sikkert over, hvad det handler om.

Der skal opsettes L6 rackskabe i keldre i  foreningen. Det betyder at nogle af jer har mdtte give

plads t i l  et rackskab for at projektet. Jeg er meget glad for at bor i  et omride med den slags

opbakning og'korpsind'. Flere af jer der legge kelder t i l  et rackskab har ytre Onsker om placering

med mere, hvi lket er helt naturl igt, og vi har i  bestyrelsen indsamlet @nskerne og bragt dem

videre.

Status i projektet er at vores leverandor pt. har svert ved at fi gjort deres plan ferdig. Bestyrelsen

har rykket dem for en plan for start af kabeletableringen. Vi underskrev kontrakten i november, og

da f lere af jer har efterspurgt viden om projektet, vi l  vi afholde et informationsm@de i f6rst halvdel

af marts.

Udbudsproces

Bestyrelsen og Internetudvalget gennemf6rte i  20L8 en udbudsrunde hvor f ire Internetudbydere

blev spurgt om det kunne etablere en kablet infrastruktur t i l  H.ABA og levere lnternet inden for de
rammer som et f lere f lertal pA76% af de 43 fremmodte stemmeberett igede gav bestyrelsen
mandat  t i l .

http ://www. h u seje rforen i n gen-a ba.d k/
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Af de f ire valgte Sundbynet at springe fra, da de meldte at de ikke kunne gennemf6re etableringen

af en ren lnternet losning indenfor de rammer vedtaget pi generalforsamlingen 2018.

Novomatrix valgte aldrig at svare t i lbage med et bud. De f ik en mail,  samt pimindelse

(telefonopkald, hvor Formanden talte med dem om udbudsrunde runden som de havde f iet

t i lsendt. Der var derfor to leverand Qrer der returnerede t i lbud t i l  os. Andelsnet og Fiberby. Begge

ti lbud 15 meget tet p6 hinanden, og inden for rammerne vedtaget. De har begge bedt os om ikke

oplyse disse tal offentl igt, men de nermere informationer vi l  bl ive orienteret om pi et

informationsmode i Bibl iotekshuset Rodosvej 4, d.22. apri l  kl.  17.00.

Den reelle forskel mellem de to var mindre end 3% ti l  Fiberbys fordel. Vi valgte Fiberby som

leverandor, og den vesentl igste grund er kvali tetsmessige losningsfordele i  b6de

infrastrukturarkitekturen, deres organisation og deres kunde produkt 1.000/1.000 Mbit/s. Vi

havde ikke gjort nogen dybere vurdering af dem p6 deres evner t i l  planlegning og t idsplaner. Det

var nok vores en fejl.

Vi underskrev kontrakt med Fiberby i nov. 20L8, og afventede en plan for etableringen af

Internetkabling. Vi rykkede dem i december og igen i januar. Den 28. januar f ik vi

t i lbagemeldingen, at de m6tte tale med os. Deres oprindelige estimater p6 kablingsopgaven og

nedgravningen af f iber i fortovene var dyrere end det specif iceret i  kontrakten. Internetudvalgets

ti l l id t i l  Fiberby kunne l igge p6 et meget l i l le sted i ugerne efter. Vi gik i  gang med at drgfte hele

projektet igen.

Gruppen arbejdede med alternativer, men energien t i l  de store undersOgelser var pi det t idspunkt

brugt, og vores vurdering endte med at Fiberby p5 ingen m6de var popular. At starte en ny

leverandor gjorde ikke denne okonomiske risiko mindre, og at starte forfra er et tungt arbejde. Vi i

udvalgte har brugt mange konstruktive t imer i  kontraktarbejdet med Fiberby i efteriret 2018. Vi

forventertemmelig mange t imer med en anden leverandor, og tror at resultatet meget vel bl iver

noget l ignende med anden leverandor.

En tendens er, at der graves meget Internet ned pi Amager dette 5r, hvorfor underleverandprer

sandsynligvis er booket t i l  andre, og eventuelt kan skrue prisen.

I nternetpr*} *kt*t reli plan
Kort opsummering af forlobet fra sidste 6r, som er blevet meget lengere end vi havde forventet,
og jeg ved fra jeres foresp@rgsler, at I havde forventet det ferdigt nu.

Status i projektet er, at arbejdet t i l  kabelnedgravning og kabelf6ring nu er forhandlet pi plads, og
leverandor nu kan fi gjort deres plan ferdig.

http ://www. h u sejerforen i n gen-a ba. d k/
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Proces:

1. Aftale med jer om "Erklering om gennemforing af kabling gennem kaldre (sommer 2018)

2. Aftale med Fibernet leverandOr nov.2At8; dog ekstra afklaring om gravearbejde og kabling
(apr i l  20L9)

3. Tilslutningsaftale om stik ijeres bolig (april og til 15. maj 2019):

Deadline 15. maj 2OL9: Det er VIGTIGT at indsende inden denne dato.

4. Fiberby graver og kabler 2019 juni-okt.

Derudover er nogen af jer involveret i  rackskabe. I kender al lerede t i l  sagen. Og en stor tak t i l  al le
jer med jeres konstruktiv deltagende i opsti l l ing af rackskabe i jeres kalder. Mange af jer der leser

dette nyhedsbrev har ikke veret involveret i  det, og I vi l  m6ske undre jer over, hvad det handler

om.

Der skalopsettes 16 rackskabe i keldre i foreningen. Det betyder, at nogle af jeres naboer har

mitte give plads t i l  et rackskab for projektet. Jeg er meget glad for at bo i et omrAde med den

slags opbakning og'korpsind'. Flere af jer der legger kelder t i l  et rackskab har ytret Onsker om

sarl ig placering med mere, hvi lket er helt naturl igt, og vi har i  bestyrelsen indsamlet @nskerne og

bragt dem videre, i forsgg pi optimering.

Tilslutningsaftale

Vi skal nu have jeres t i lslutningsaftale t i l  Internet. Det er jeres t i lkendegivelse af hvor mange stik I

skal have, og hvor i jeres ejendom stikkene skal placeres (stuen, L. og 2. sal).

Aftale med Fibernet leverandor - Aftalen er endeligt blevet:

Hastigheden er 1000 Mbit/s i  download og L000 Mbit/s i  upload fra idri f tsettelse t i l  kr. 130,- pr.

m6ned. Yderl igere t i lbyder Fiberby fra december 2OL9 en 1 Mbit/s i  download og 1 Mbit/s i  upload

t i l  k r .0 , -  pr .  mined.

Bestyrelsen fordr 2019

http ://www. h u sej erforen i n gen-a ba. d k/
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Silag: FcrsRag €iR retnflmgs{inler vede st*i fra nab**aes hprggmpnc}*$<ten

R.e: Punkt tii generalfarsamlingen ?4 spril imaprl/imap.clne.com : 993/fll tch>iJ ID>. I N BOX>3654?he

Suhject: Rer Punkt til generalforsamlingen 24 spril
From: martin j6rgensen <iucenter@live,dk>
Date;31-03-2019 14:34
Ta: H.ABA <post@husejerforeningen-aba,dk>

Hej Thor.
Tak for svar"

Med udgangspunkt i det du skriver vil forslag til dagsorden vere flg:
Forslag om afstemning vedn

1. Overholdelse af Ksbenhavns kommunes retningrlinier vedr stSj fra naboens
byggeprojekter"

httssJ:&s-$*sh!$.dkl"hspe{*-gsst$}aa:rlqF*tn:|,sr$ernearbq*:hxgeq{:ary::,qs:
t!!:n$$*J
Afstemning om hvorvidt men i beboerforeningen skal tillade afvigelse fra Kobenhavns
Kommunes regler pd ornrddet.

Grundlag: Efter mundtlig henvendelse til botigejere samt nnundtlig ag skriftlig
henvendelse til bestyrelsesmedlernmer iforsog pi at indskerpe overholdelse af regler
vedr: ovensteende, er der fortsat og uendret pi nogle matrikler tendens til at
ignorerer Ksbenhavns kommunes regler p6 smriidet. Specielt drejer det sig om:
Manglende overholdelse af reglerne vedr serligt stojende aktiviteter pi Lordage og
Sondage.

z.
Afstemning om indfdrelse af retningslinjer i Beboerforeningen vedn Brug af
faellesarealer til private formil/Aktiviteter.

Grund{ag: Der er pi Seboerforeningens fellesareal Trekantes/Grasplane opsat en
privatejet Trampolin. Trampolinen benyttes sasonbetonet pi alle tider af dognet.
Srugerne af samt brugen af trampolinen er sterkt stfjende, specielt for de matrikler
ag dermed private havel som er i dens umiddelbare nerhed. Trampolinen cg brugen
af denne har den negative effekt, at der for flere boligejere opstAr begrensninger i
forbindelse med at have 6bne vinduer og havedore, samt udpreget gener ved at have
sociale sammenkomster samt almen restitution i private haver.
Der lagges ved forslaget op til, at privat trampolin ikke opsettes pi fallesareal, men
hjemtages til egen matrikel, for der er ved afstemning er indgiet aftale om brug af
fellesarealer til private formiil/aktiviteter, da flere privatinteresser derved kan finde
anledning til yderligere st6jbelastende aktiviteter.

Venligst
Martin Jorgensen
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