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Onsdag den 20. november 2019 kl. 18.30 afholdtes ordinser generalforsamling i A/B Njal i Kulturhuset, Islands
Brygge med f0lgende:

Dagsorden:

1. Valgafdirigentogreferent.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Orientering om voldgiftssag mod Tegnestuen Plan 1 A/S og Enemasrke & Petersen A/S.
4. Orientering om altanprojekt.

5. Forelaeggelse af arsrapport 2018/19 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
Arsrapporten.

a) Bestyrelsen har indhentet en valuarvurdering og foreslar pa baggrund heraf,
ny andelskrone pa kr. 13.500 pr. m2.

6. Forelasggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
a) Bestyrelsen indstiller usendret boligafgift pa kr. 53,82 pr. m pr. md.
7. Forslag.

8. Valg af bestyrelsen
- Formand Conni Madsen er pa valg for 1 ar - modtager genvalg.

- Bestyrelsesmedlem Ronnie Fibask Hansen er pa valg for 2 ar - modtager genvalg.
- Bestyrelsesmedlem Bent Ottosen er pa valg for 2 ar - modtager genvalg.
- Et nyt bestyrelsesmedlem skal vaslges for 2 ar.
- Et nyt bestyrelsesmedlem skal vselges for 1 ar.

- Bestyrelsesmedlem Mette Belling Skov er ikke pa valg.
- Bestyrelsesmedlem Jacob Th0gersen er ikke pa valg.

- Valg af 1. og 2. suppleant for 1 ar.

9. Eventuelt - forslag under dette punkt kan ikke saettes til afstemning.

Formand Conni Madsen b0d pa bestyrelsens vegne velkommen til foreningens ordinsere generalforsamling 2019.
Conni Madsen takkede for det store fremm0de og praesenterede bestyrelsen, Mette Belling Skov, Jacob
Th0gersen, Ronnie Fibask Hansen og Bent Ottosen. Peter Munck S0rensen er udtradt af bestyrelsen i arets l0b
og er flyttet fra foreningen.

Derudover prassenterede formanden aftenens gsster; Projektchef Henrik Bj0rndal, Gaihede, registreret revisor,

CMA Th0ger Rude Andersen, Thomas Worsaae Lyng, Administration Danmark samt advokat Henrik Qwist, Qwist
& BrsemerAdvokater.
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Ad 1 - Valg af dirigent og referent
Conni Madsen foreslog advokat Henrik Qwist som dirigent.
Advokat Henrik Qwist blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til foreningens vedtsegter, Jf. § 23, og ingen fra forsamlingen havde pa opfordring
indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

Dirigenten konstaterede, at ud afforeningens 247 andelshaverevar 127 repraesenteret, heraf40ved fuldmagt.

Generalforsamlingen var saledes beslutningsdygtig til behandling af samtlige generalforsamlingens
dagsordenspunkter.

Advokat Henrik Qwist blev tillige valgt som referent. Referenten prasciserede, at referatet som saedvanlig vil blive
udarbejdet som beslutningsreferat med gengivelse afaftenens beslutninger.

Ad 2 - Bestyrelsens beretning

Formand Conni Madsen aflagde pa bestyrelsens vegne beretning. Bestyrelsens beretning er vedhsftet
nasrvasrende referat som bilag 1.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning 2018/2019 var taget til efterretning afgeneralforsamlingen
med meget store klapsalver.

Ad 3 - Orientering om voldgiftssag mod Tegnestuen Plan 1 A/S og Enemaerke & Petersen A/S
Advokat Henrik Qwist redegjorde for forl0bet i voldgiftssagen i tiden siden foreningens seneste ordinsre
generalforsamling 28. november 2018.

I efteraret 2018 blev skunken i en enkelt lejlighed isoleret ved indblaesning af papiruld. Siden er dette pilotprojekt
blevet fulgt med l0bende fugtmalinger. Arkitekt Henrik Suhr, Plan 1 Arkitekter A/S udarbejdede i vinteren 2019
et samlet projektfor udbedring af manglerne ved indblassning afpapiruld. Projektet blev godkendt afforeningens
tekniske radgiver, Cowi A/S, og priser pa udbedring blev indhentet. Siden har der v%ret f0rt forligsforhandlinger
med Plan 1 Arkitekter A/S og Enemaerke og Petersen A/S. Vi er meget tast pa at indga endeligt forlig med det
indhold, at Plan 1 Arkitekter og Enemaerke og Petersen betaler for en l0sning med indblassning af papiruld i alle
tagarealerne. Fugtmalingerne af pilotprojektet viser fortsat, at der ikke sker opfugtning. Advokat Henrik Qwist
redegjorde for, at det forventes, at endeligt forlig er indgaet inden jul saledes, at arbejdet Ran udf0res fra 1. april
2020. Med i forliget er samtidig, at Plan 1 og Enemaerke og Petersen A/S betaler foreningens udgift til
bygherreradgivning under byggeriet.
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Nar endeligt forlig er indgaet, og der foreligger en tidsplan for arbejdets udf0relse, vil alle andelshavere blive
orienteret herom i referat fra bestyrelsesm0de.

Ad 4 - Orientering om altanprojekt
Bestyrelsesmedlem Mette Belling Skov orienterede om foreningens altanprojekt vedtaget pa ordinaer
generalforsamling 13. juni 2018 under henvisning til det med indkaldelsen fremsendte bilag. Mette Belling Skov
og Henrik Bj0rndal, Gaihede, besvarede l0bende sp0rgsmal fra forsamlingen under gennemgangen.
18 andelshavere 0nskede oprindeligt altan mod gaden. Desvaerre viste det sig, at K0benhavn Kommune ikke giver
tilladelse til franske altaner og heller ikke altaner pa 1. salen. Det forventes derfor, at foreningen kun vil fa
byggetilladelse til opf0relse af 2 ud af de 18 altaner. Mette orienterede om, at der forventes at vsere en afklaring
af dette forhold inden jul 2019. Mod garden har 99 anddshavere 0nsket altan. Der er s0gt om byggetilladelse for
alle 99 altaner, og det forventes fortsat, at K0benhavns Kommune vil godkende disse inden jul.
Bestyrelsen har sammen med Gaihede udvalgt 3 entrepren0rer, som der bliver forhandlet med omkring et
endeligt tilbud pa opf0relse af altanerne. Det forventes, at der kan indgas kontrakt med entrepren0ren i starten
af 2020. Det vil betyde, at de f0rste altaner kan opsaettes i foraret 2020.
I forhold til andelshavernes betalinger vil gsldsbreve til de andelshavere, som vil optage lan gennem foreningen,
blive udsendt i december 2019.
Sp0rgsmal blev l0bende besvaret af Mette Belling Skov og Henrik Bj0rndal, Gaihede, herunder f0lgende:
Den samlede tid for opsastning af altan, isastning af altand0re og eventuel flytning af radiator er ca. 5
arbejdsdage.
Den samlede byggeperiode forventes at vaere ca. 1 ar.
Altanerne pa 5. sal vil kunne vasre 1 m i dybden, mens andre altaner bliver 1,3 m i dybden.

Projektet krasver meget plads i garden og logistikken er besvasrlig. Skurbyen vil mest sandsynligt fylde
ca. halvdelen af den nuvaerende st0rrelse, men derudover vil opmagasinering af altaner fylde meget i
garden.

En andelshaver spurgte, om det var muligt at slutte sig til altanprojektet pa nuvasrende tidspunkt. Mette
Belling Skov bekraeftede, at det var muligt frem til kontraktens indgaelse i januar 2020.
Mette Belling Skov opfordrede alle andelshavere, som endnu ikke har sluttet sig til altanprojektet, og som nu
alligevel 0nsker ny altan mod garden om, straks at henvende sig til bestyrelsen herom.

Ad 5 - Forelasggelse af arsrapport 2018/2019 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af
arsrapporten.

Registreret revisor Th0ger Rude Andersen gennemgik foreningens arsrapport 2018/2019 med status pr. 30. juni
2019. Fra gennemgangen af arsrapporten skal specielt fremhasves:
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Revisors erklasring er som sasdvanlig uden forbehold. Revisor konkluderer, at arsregnskabet giver

et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.juni
2019.

Resultatopg0relsen - foreningens driftsregnskab - blev gennemgaet, herunder noterne til denne.

Foreningens driftsregnskab viser et overskud f0r betaling af afdrag pa kr. 3.620.076, og efter
betaling af afdrag med kr. 3.055.032 et overskud pa kr. 565.044. Resultatet er langt bedre end
budgetteret, men skyldes primasrt, at der pr. statusdagen ikke var betalt sa mange regninger i den
igangvaerende byggesag som budgetteret. Resultatet ma dog betegnes som sasrdeles

tilfredsstillende.

Balancen-foreningensaktiverogpassiver-blevgennemgaet. Foreningens ejendom ervasrdiansat

pa baggrund afen afWiborg + Partnere Ejendomsmaeglere og Valuarer udarbejdet valuarvurdering.
Ejendommen er vurderet til kontant kr. 460.600.000, en stigning pa kr. 3.100.000. i forhold til sidste
ar. Den offentlige vurdering er fortsat usndret kr. 408.000.000. Pa den baggrund er foreningens

egenkapital kr. 335.759.121 ogforeningens likvide beholdning kr. 18.793.439. Bestyrelsen foreslar
en reserve/buffer til fremtidig vedligeholdelse og vserdijustering af ejendommen mv. pa kr.
53.618.254.

Sammensaatningen afforeningens lan blev gennemgaet, og de er udforligt specificeret i note 13.

Foreningen har nu kun et mindre lan i Grundejernes Investeringsfond og i regnskabet 2 realkreditlan
i Nykredit, begge med fast rente og afdragsbetaling. Disse 2 lan er i tidsrummet mellem status 30.
juni 2019 og generalforsamlingens afholdelse blevet omlagt til et nyt realkreditlan tillige med fast
rente og afdrag, men nu med lavere rente.

Foreningens n0gletal i regnskabet samt det nye bilag "Centrale 0konomiske n0gleoplysninger pr.
30. juni 2019 til brug for generalforsamlingen" blev gennemgaet. Pr. statusdagen har foreningen

249 andelsboliger, 27 boliglejemal og 5 erhvervslejemal. Foreningens frivaerdi udg0r 69%, og
foreningens afdragsbetaling er igen vaesentligt for0get.
RegistreretrevisorTh0ger Rude Andersen konkluderedesammenfattende, at foreningens drift ogformueforhold
er sasrdeles tilfredsstillende.

Dirigenten konstaterede, at foreningens arsrapport 2018/2019 var enstemmigt vedtaget.
Registreret revisor Th0ger Rude Andersen gennemgik herefter andelsberegningen i regnskabets note 22. Note
22 indeholder en beregning af andelsvasrdien efter de tre forskellige metoder, der findes i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, hvor foreningens ejendom vasrdiansasttes til enten a) anskaffelsesprisen, b)

foreningens handelsvaerdi som udlejningsejendom, vurderet af en valuar, eller c) den seneste ansatte offentlige
ejendomsvasrdi.

QWIST & BRySMER
ADVOKATER

Bestyrelsen foreslar, at foreningen anvender metoden i andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2 b) med den

indhentede valuarvurdering, samt at der reserveres en reserve/buffer til fremtidig vedligeholdelse og
vserdijusteringafejendommen pa kr. 53.618.254. Bestyrelsen foreslar saledes en andelskrone pa kr. 13.500.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag am en andelskrone pa 13.500 kr./m2, som vil indebaere en
stigning pa SOOkr./m2, var enstemmigt vedtaget.

Denne andelskrone er herefter i henhold til vedtaegtens § 14, stk. 1 a gseldende for tiden indtil nsste ordinaere
generalforsamling i november 2020, selvom der lovligt kan fastsasttes en h0jere vserdi.

Ad 6 - Forelaeggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse
Thomas Worsaae Lyng, Administration Denmark gennemgik bestyrelsens forslag til budget 2019/2020.
Budgettet indeholder ikke nogen stigninger i boligafgiften.
Budgettet er fortsat voldsomt pavirket af foreningens store facade- og vinduesbyggesag, som vil straekke sig
gennem hele det kommende regnskabsar og ogsa derudover. Der er budgetteret med indtaegt for salg afudlejede
lejelejligheder pa 545.000, og det blev praeciseret, at der alene er tale om allerede gennemf0rte eller kendte salg.
Der er budgetteret med et underskud pa godt 23.000.000 kr. som f0lge af byggesagen. Dette underskud
finansieres, dels af foreningens likvide beholdning, dels ved optagelse af nyt realkreditlan i Nykredit med fast
rente og afdrag pa kr. 18.800.000.

Ved udl0b af indevserende regnskabsar 30. juni 2020 vil der inden det nsste regnskabsar 2020/2021 skulle
afholdes godt kr. 10.000.000 af udgifterne i byggesagen. Foreningen har likviditet til denne udgift, idet der bl.a.
optages nyt lan i Gl for kr. 3.700.000 ligesom foreningen hartraakningsmulighed pa kassekredit.

Thomas Worsaae Lyng orienterede samtidig om, at foreningen pr. 1. oktober 2019 har omlagt foreningens 2

fastforrentede realkreditlan i Nykredit til et nyt 30-arigt fastforrentet lan i Nykredit med betaling af afdrag. Det
har betydet en vaesentlig nedssttelse afforeningens renteudgift.
Bestyrelsesmedlem Mette Belling Skov redegjorde pa bestyrelsens vegne for, at der i budgettet er afsat et samlet
bestyrelseshonorar pa kr. 75.000 ogskattefrie bestyrelsesgodtg0relse derudover pa kr. 11.550, hvilket er en lille
reduktion i forhold til sidste ar pa kr. 7.200. Mette Belling Skov fremhasvede, at alle bestyrelsesmedlemmer ogsa
i dette ar har ydet et meget start arbejde, men at 2 bestyrelsesmedlemmer har ydet saerligt store
arbejdsindsatser. Ronnie Fibask Hansen har ydet en sasrlig star arbejdsindsats i foreningens altanprojekt, og igen
i ar har Conni Madsen som formand leveret en ekstrem indsats i et meget hektisk ar. Conni har styr pa alle

detaljer, og har samtidig det store overblik. Derfor er bestyrelsens medlemmer enige om, at Ronnie Fibask
Hansen skal have et honorar pa kr. 15.000 og formand Conni Madsen et honorar pa kr. 60.000.

Herefter konstaterede dirigenten, at foreningens budget 2019/2020 var enstemmigt vedtaget.
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Ad 7 - Forslag

Dirigenten konstaterede, at hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer havde fremsat forslag under
dette punkt.

Ad 8 - Valg af bestyrelsen

Advokat Henrik Qwist redegjorde for, at formanden er pa valg hvert ar. Formand Conni Madsen oplyste, at hun
genopstiller som formand. Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var andre kandidater til formandsposten. Dirigenten konstaterede, at formand Conni Madsen var genvalgt for en ny 1-arig periode uden

modkandidat og med start bifald.
Herefter redegjorde dirigenten for, at bestyrelsesmedlemmerne Ronnie Fibaek Hansen og Bent Ottosen var pa
valg for nye 2-arige perioder. Begge modtager genvalg.

Derudover skal der vaslges et nyt bestyrelsesmedlem for 2 ar og et nyt bestyrelsesmedlem for 1 ar.

Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var kandidater til de 4 bestyrelsesposter, som var pa valg. Camilla

Schaufuss og Aske Nisbeth stillede op og prassenterede sig selv for forsamlingen.
Da der ikke var yderligere kandidater, konstaterede dirigenten, at Ronnie Fibask Hansen og Bent Ottosen var
genvalgt for nye 2-arige perioder, mens Camilla Schaufuss var valgt for en 2-arig periode og Aske Nisbeth for en
1-arig periode. Som suppleant for en 1-arig periode blev Nicoline Mikkelsen valgt.

Foreningen bestyrelse bestar herefter aff0lgende medlemmer:

Formand

Conni Madsen

Leifsgade 7, 5. tv.

Pa valg 2020

Bestyrelsesmedlem

Mette Belling Skov

Gunl0gsgade 53,1. th.

Pa valg 2020

Bestyrelsesmedlem

Jacob Th0gersen

Egilsgade 54,1. tv.

Pa valg 2020

Bestyrelsesmedlem

Bent Ottosen

Artillerivej 56, 2. tv.

Pa valg 2021

Bestyrelsesmedlem

Ronnie Fibaek Hansen

Gunl0gsgade 59, 5. tv.

Pa valg 2021

Bestyrelsesmedlem

Camilla Schaufuss

Gunl0gsgade 65, 2.

Pa valg 2021

Bestyrelsesmedlem

Aske Nisbeth

Gunl0gsgade 49,1. th.

Pa valg 2020

Suppleant

Nicoline Mikkelsen

Gunl0gsgade 59, 2. tv.

Pa valg 2020

Ad 9 - Eventuelt

Under punktet eventuelt blev f0lgende emner dr0ftet:
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En andelshaver bemserkede, at der ofte bliver fundet mad omkring affaldscontainerne. Dette
tiltrsekker rotter. Der er altid tomme containere, sa s0rg for, at affald kommer i containerne.

Ved udskiftning afforeningens lasesystem udleveres 2 brikker pr. husstand. Yderligere brikker Ran
k0bes.

Cykler i cykelkaslderen skal placeres, sa der er gennemgang saledes, at ogsa de inderste cykler Ran
kommeud.

Husk at holde savel portene som d0rene i opgangene - bade hoved- og bagd0re - aflast. Der er en

udfordring heri under byggesagen. Conni Madsen oplyste, at Jan Meincke vil blive bedt om at
gennemga d0rene, sa de er lette at holde aflast.

Under byggesagen skal cykelstativerne ved facaden tages ned. Conni Madsen opfordrede
andelshaverne til at sende alternative cykelstativer/l0sninger til bestyrelsen.
En andelshaver opfordrede generelt til nabohj%lp, husk at lukke og lase d0re og vaere opmaerksom
pa fremmede i garden og eventuelt pa stilladset.
Endelig blev alle andelshavere opfordret til at foretage oprydning i kselder og pa opgangene. Der
ma fortsat ikke sta genstande pa bagtrappen.

oooOOOooo

Formand Conni Madsen takkede for en positiv generalforsamling, og b0d herefter pa foreningens vegne pa
sm0rrebr0d og 0l ogvand til alle.
Dirigenten hasvede foreningens ordinasre generalforsamling 2019 kl. ca. 20.45, idet han samtidig takkede for en
god og positiv stemning.

K^benhavn, detf2. december 2019
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Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2018/2019
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AB'NJAL
Islands Brygge, 20. november 2019

Bestyrelsens beretning for Sret 2018/2019
At vaere medlem af en andelsforening er at vasre en del af et fsllesskab - et beboerdemokrati - og det

kommer nok allerbedst til udtryk pa arets tilbagevendende generalforsamling. Det er her, vi sammen
vedtager vedtasgter og husorden og ikke mindst store vedligeholdelsesprojekter.
Det er ogsa her, bestyrelsen star til regnskab for sin g0ren og laden i det ar, der er gaet; har vi arbejdet
for, at de beslutninger, der er blevet truffet pa generalforsamlingen, bliver f0rt ud i livet? Men det er
ogsa her der er mulighed for en god dialog - og sa selvf0lgelig ogsa at fa et par stykker sm0rrebr0d i
hyggeligt selskab med naboen - en af de nu h0jt haevdede traditioner i AB Njal.

Arets omdrejningspunkt
Der er ikke tvivl om, at det store vindues- og facadeprojekt har vaeret arets omdrejningspunkt, og det
bliver detfor den sags skyld ogsa det kommende ar, da detjo f0rst afsluttes i november nseste ar.
Jeg t0r naesten ikke sige det af skraek for nemesis, men det er bestyrelsens opfattelse, at projektet k0rer
godt efter en lidt trasg opstart og et par overraskelser med zinkinddaskningen pa kvistene og farve pa
haengslerne, der ikke lige var taget h0jde for i udbudsmaterialet, og sa selvf0lgelig et stilladsfirma som
ikke helt har vaeret oppe pa beatet. Men hverken afleveringstidspunkt og 0konomi er i fare pt., sa derfor
er vi heller ikke nerv0se.
Det er ogsa vores opfattelse, at vi her har at g0re med en entrepren0r, som bade har forstand pa

indsaetning af vinduer, kvalitetssikring og dialog med beboerne - det er i hvert fald ikke mange
henvendelser, som indtil nu er havnet has bestyrelsen eller has Meincke, og jeg kan h0re, at der er flere,
der er pa fornavn med byggeledelsen, sa det, garjeg ud fra, skyldes, at man har vasret i kontakt med
dem. Det er klart, at for at det kan vaere en god dialog, kr%ver det ogsa noget fra vores side som

beboere. Vi harjo alle haft et enormt engagement i dette projekt hele vejen igennem, og rigtig, rigtig
mange stemte for. Jeg er sikker pa, at det er det, vi mserker nu, hvor alle tager sin del af ansvaret for, at

det skal blive godt.
Det skal ikke vaere nogen hemmelighed, at jeg personligt har vaeret noget rystet over tilstanden i
garden. Jo jo; de skal kunne arbejde, men vi skal da for pokker ogsa vaere her. Sa en del fredag morgener
er der blevet sendt en sms til radgiveren om, at jeg regner med at garden has os er paen, nar vi alle 500
kommer hjem sidst pa dagen for at holde weekend. 7-9-13! Det ser ud til, at det virker nogenlunde!
Generalforsamlingen harjo ogsa besluttet, at AB Njal skal have altaner, der hvor man 0nsker det og det
altsa kan lade sig g0re. Og hvis der er nogen, der er i tvivl, vil jeg bare sige, at her har
generalforsamlingen sa virkelig sat bestyrelsen pa arbejde. Vi har brugt oceaner af timer pa tegninger,
opmalinger, kvalitetssikring af tilmeldinger, udbudsformer, af- og tilmeldinger, aendringer i 0nsker og
sp0rgsmal. Til tider har det virket, som om vi har arbejdet ud fra Murphys 1. lov "Hvis noget kan ga gait,
vil det ga gait", og vi har vasret der, hvor mit st0rste 0nske var, at der snart kom en forbi, der har pr0vet
det her f0r. Men nu ser det endelig ud til, at vi er ved at vaere pa rette vej, selv om vi fortsat mangler

vores byggetilladelse, og selv om vi endnu ikke har takket ja til et af tilbuddene.

Tagterrasser er et kapitel for sig, og vi har vaeret tvunget til at saette projektet pa lavt blus, da hverken vi
eller radgiver har kunnet fa begge projekter til at ga op i en h0jere enhed. Men vi lover, at der kommer
fokus pa det nu efter generalforsamlingen.

Nu er det jo ikke kun store vedligeholdelsesprojekter og dr0mmen om altan, der far verden til at dreje
rundt - nej der er jo ogsa vigtige ting som andelskronen, boligafgift og lan, som vi ogsa skal have dr0ftet
pa arets generalforsamling.

Andelskronen
Bestyrelsen indstiller i ar til generalforsamlingen en stigning i andelskronen fra 13.000 kr. til 13.500 kr.,
efter den har ligget fast i de sidste par ar. Med det forslag blev der reserveret 53 mio. kr., som er lidt
over 11,5 % af ejendommens vaerdi, til finansiering af vores kommende vedligeholdelse og til at
im0dega en eventuel vserdiforringelse afejendommen, hvis det matte komme. Stigningen pa de 500 kr.
"koster" rundt regnet 10 mio. kr. afvores reserve.

Der er en lille stigning i ejendomsvaerdien pa ca. 3 mio. kr. Vores vedligeholdelsesbehov fremadrettet er
faldet ca. 5 mio. kr. i forhold til sidste ar, og vi er langt mindre usikker pa resultatet af den voldgiftssag,
der k0rer pa tagprojektet. Hertil kommer, at vi skal ud og lane noget mindre, end vi havde regnet med til
vindues- og facadeprojektet - nemlig kun 23 mio. kr., hvor vi havde regnet med 34 mio. kr.

Sa selv om vi er midt i et politiske stormvejr omkring aandringen af boligreguleringslovens § 5,2, og pa
trods af usikkerheden om hvilken betydning det kan fa for vaerdifastsattelse af andelsboliger, mener
bestyrelsen, at det er forsvarligt at lade den lille vaerdistigning komme alle til gode.
Vi harjo ikke i AB Njal tradition for at sastte andelskronen til det maksimalt lovlige, og det er ogsa fortsat
helt klart bestyrelsens holdning, at andelskronen i AB Njal skal udvikle sig pa et stabilt grundlag, og at vi
skal bevare vores position som en attraktiv forening, nar man skal k0be andelslejlighed. Vi haber fortsat,
at vi ikke star alene med den holdning, sa vi sikrer, at ingen risikerer at k0be til en andelskrone, der ikke
kan fastholdes.

K0b og salg
Idet ar, der er gaet, har vi solgt hele 33 lejligheder, hvor tre af dem godt nok er halvpartsoverdragelser,
men det er fortsat noget mere, end vi plejer. Hele 10 af salgene er interne rokeringer, hvilket ogsa
betyder, at rigtig mange har faet 0nsket om en st0rre bolig opfyldt. Og igen i ar er der ogsa blevet solgt
en pa b0rneventelisten. Selv om det giver noget ekstra arbejde til Bent, som er foreningens
"ejendomsmasgler", sa er detjo supergodt at bo i en forening, hvor man bade kan skalere op og ned i
antallet af m2, alt efter hvor man er i livet.

I daglig tale siger vi jo, at "man k0ber en andelsbolig", men reelt k0ber man ikke noget, Man far derimod
overdraget en andel af foreningens formue mod betaling, og i den forbindelse far man samtidig
brugsretten til en specifik bolig i foreningen. Det betyder for det f0rste, at man fx ikke bare sadan lige
kan bygge om, men det betyder samtidig ogsa, at man som andelshaver har en ualmindelig star
interesse i foreningens 0konomi.

Boligafgiften og 0konomien
Det ar, der er gaet, har vaeret et rigtig, rigtig godt ar 0konomisk for AB Njal. Vi har ekstraordinaert haft
4,7 mio.kr. i indtasgt fra salg af foreningens lejligheder, og hertil kommer, at alt vores arbejde med
laneomlaegning har resulteret i en mindre arlig ydelse pa vores lan pa nassten 1,5 mio. kr.Hvor

salgsindtaegternejo kun "luner" en gang, ervores udgifterfremadrettet 1,5 mio. kr. lavere pga. de
historiske gode lan, foreningen har nu. Vaek er renteswappen, og foreningen har nu kun det, vores
revisor kalder "gr0nne lan" - dvs. lan med fast rente og afdrag - og det betyder ogsa, at vi er en

forening, der star med en stabil boligafgift i de neeste 30 ar - det er jo ikke mindre end fantastisk!
Omkostningen er selvf0lgelig, at vores restgaeld er steget lidt, men med afdrag pa alle lan syntes vi
bestemt ikke, der er noget forkert i, at vi, der bar her, nu ogsa far gavn af den gode rentesituation. Efter

omlaggningen og hjemtagelse af lanet til vindues- og facadeprojektet ender de samlede udgifter til
realkredit pa ca. 7 mio. kr., hvor vi f0r betalte 7,5 mio. kr. uden lanet til vinduer- og facade.

De forskellige bestyrelser i foreningens levetid har altid haft en sasrdeles fornuftig tilgang til det at bruge
penge - sa fornuftig, at det pa arets budget- og regnskabsm0de gav anledning til, at samtlige af vores
radgivere jokede med vores sparsommelighed og vores evige s0gen efter at g0re det bedre. Men taenk,
am vi en dag kom dertil, at vi kunne begynde at arbejde med at fa boligafgiften ned. Der er vi ikke nu,
men vi er der, hvor vi for 3. ar undlader at foresla en stigning i boligafgiften - og nar vi sa samtidig
taenker pa, at vi k0rer derudaf med store vedligeholdelsesprojekter som trapperenovering og nu vinduer
og facade, sa er det "ikke sa ringe endda".

Vores 0vrige projekter i vedligeholdelsesplanen, hvor bl.a. renovering af bagtrapperne er et af de store,
kan pt. ikke finansieres uden at vi stiger i boligafgift. Desuden er vi ogsa enige om i bestyrelsen, at nar
vindues- og facadeprojektet er overstaet, sa skal vi have udarbejdet en ny vedligeholdelsesplan, hvor
bl.a. ogsa vores faslles r0rinstallationer bliver indarbejdet. Men selv om vores "skattekiste" i form af

lejelejligheder bliver mindre og mindre med arene, sa vil vi selvf0lgelig fors0ge at planlsgge arbejderne
over en lasngere periode, sa vi kan na at spare op til meget af det.

Vedligeholdelse, renovering og drift
Pa vedligeholdelsesfronten har der vasret fuldt fokus pa vindues- og facadeprojektet, men vi har dog
ogsa faet skiftet alle reguleringsventilerne pa det varme vand i kaelderen. Og nu glaeder vi os til at se, om
det sa ogsa afspejler sig i faerre udgifter pa arets varmeregnskab. Her skulle de nye vinduerjo ogsa gerne
give noget pa sigt.

For f0rste gang i foreningens levetid har der ikke vasret arbejdsweekend. Det var ikke nogen nem
beslutning at aflyse den, da det jo normalt er her, vi har det hyggeligt sammen og far hilst pa bade nye
og gamle naboer. Men vi kunne se, at det ville blive en kamp at skulle vaere der samtidig med, at
'fremmede magter' indtog mere og mere af pladsen i garden.

Heldigvis overtog Meincke arbejdet med vores arlige cykelindsamling, men vi ma sa ogsa sige, at det
godt nok begynder at kunne ses, at det er noget tid siden, vi har vaeret igennem de faelles kaeldergange
og trapper for diverse ting, som i skyndingen er blevet efterladt. Bestyrelsen far ogsa flere og flere
henvendelser om, at det nu er helt gait. Det bruger vi selvf0lgelig ogsa tid pa, og vi er helt enige i at"rod
avler rod".

Det er asrgerligt, at vores handvaerkere ikke kan komme til uden skulle flytte en masse, og det er
asrgerligt, at vi skal have ekstra udgifter, fordi vi ikke far ryddet op efter os selv. Men det er altsa en
katastrofe, hvis en af os eller en af vores b0rn ikke kommer ud i tilfaelde af brand, fordi der er fyldt op
med sko, reklamer, og hvad der ellers lige kommer ud pa trappen. Der skal derfor ogsa her lyde en
opfordring fra bestyrelsen til, at alle tager ansvar for, at det er bade sikkert og godt at bo i AB Njal - og
man kan jo eventuel lige tage bagtrappen ned i den kommende weekend og tage det med ned, der ved
en fejl star derude - og man evt. ogsa fortseette ned i kaelderen hvis man har noget, som ikke lige er

blevet sat ind i kaelderrummet. Bestyrelsen har besluttet at vi, nu hvor vi andelshavere ikke selv har
kunnet star for hovedreng0ringen af de paene fortrapper, vil betale os fra det, nar vinduerne er sat i.Vi
ved, at der er rigtig mange, som sastter virkelig star pris pa, at trapperne bliver holdt pasne. Og den
arlige opshining bliver ogsa sat pa skinner igen, nar der er kommet nye vinduer pa trapperne.

Som sasdvanlig g0r Meincke og hans folk sit og mere til, for at AB Njal er et rigtig godt sted at bo, og det
erjo ikke usasdvanligt, at man ser Meincke naermest l0be rundt for, at alle kan blive stillet tilpas.
Bestyrelsen fors0ger at pask0nne det, sa godt vi kan, men vi kan helt sikker g0re det endnu bedre: Alle
ved jo, at kosten fejre bedre, hvis man far en frisk hilsen eller lidt ros for et paent fortov.

Bestyrelsesarbejdet
Der er ikke noget nyt i, at bestyrelsen har travlt. Det er en star forening, og vi har gang i rigtig mange
projekter. Og som I sikkert ved, har vi ikke tradition for at g0re tingene halvt. Vi tror pa, at det i det lange
l0b godt kan betale sig at arbejde lidt ekstra, for at fa den helt rigtige l0sning eller den helt rigtige pris.
Omdrejningspunktet for bestyrelsesarbejdet er bade ejendommen om dem, som bor i ejendommen. Det
er hele tiden en balancegang mellem de individuelle sager og sa de opgaver, der vedr0rer det store
faellesskab. Konflikter er uundgaelige, og da saerligt i sa star en forening. Vi ved godt, at god
kommunikation kan tage konflikter i opl0bet - som der ogsa stod pa forsiden af september-udgaven af
Andelsbolig Nyt.
Jeg syntes, at bestyrelsen og ikke mindst Meincke, g0r rigtig meget pa kommunikationsfronten, men det
krasver at begge partner vil det. Sa der skal herfra endnu en gang lyde en opfordring til alle om at tage
kontakt til os, hvis man er i tvivl om, hvad der kan lade sig g0re, og hvad der er problematisk. Det vil
g0re AB Njal til et endnu bedre sted at bo, hvis vi kunne tage endnu flere af udfordringerne i opl0bet.
Pa bade egne og foreningens vegne vil jeg i ar takke den 0vrige bestyrelse for at have arbejdet for, hvad
der er til gavn for hele huset. Der har vaeret rigtig mange m0der og opgaver i det ar, der er gaet, og jeg
er dybt taknemmelig over, at alle mand har taget ansvaret pa sig, og ikke mindst at bade Bent og Ronnie
modtager genvalg. I det ar, der er gaet, har vi sagt farvel til Peter, som nu sejler pa de store verdenshave

og er flyttet fra foreningen. Det betyder ogsa, at vi har mistet en af foreningens ildsjaele, som lagde en
masse arbejde i vindues- og facadeprojektet, men som ogsa virkelig bidrogtil foreningens daglige drift
og trivsel. Sa nu glsder vi os til, forhabentligt, at fa nye folk i bestyrelsen, som kan vsre med til at g0re
en forskel for alle os, som bor i AB Njal.
Mange har asren for, at vi lykkes som forening, og vi har masser af bade beboere og
samarbejdspartnere, som g0r det rigtig godt: Meincke, handvserkere, administrator, revisor, advokat og

bygningsradgivere. Jesper, Nicolai og Martin repraesenterer AB Njal i BryggeNets reprsesentantskab -ja,
Martin er endda gaet ind i Bryggenets bestyrelse, og det er dejligt, at en fra AB Njal vil yde en indsats i
en forening, som vi alle saetter utrolig stor pris pa og som i den grad har fortjent engagement. Og sa er
der de andelshavere, som trseder hurtig til med hjaelp, og ikke mindst n0gler, nar der skalbruges fern
lejligheder til fremvisning for altanfirmaer eller dem, som m0der op nar bestyrelsen har brug for ekstra
input for at kunne trasffe en god beslutning. Og sidst - men ikke mindst - Stine og Kristina, som hvert
efterar far styr pa alt leget0jet i garden - tusind tak.
Til alle vil vi sige, at foreningen bliver ikke bedre end det, vi i faellesskab g0r den til, og sa vil jeg pa hele
bestyrelsens vegne sige mange tak for ordet og ikke mindst for den tillid, der vises os i det daglige.

