








I Andelsboligforeningen Kirkendruphaven 

Ref erat fra generalf orsamling 8 april 2015. 

1. Valg af dirigent 

Alvina andel 7 er valgt og indkaldelse var ude rettidigt. Andele til stede 18 plus 2 

fuldmagter. 

Stemmetrellere: Heidi andel 4 og Lizzi andel 21 

2. Bestyrelsesberetning: 

Bestyrelsen vii geme byde velkommen til de nye andelshavere Gitte og hendes b0m, der er 

flyttet ind i andel 17. 

Ved sidste ars generalforsamling blev der igen drnftet oodvendigheden og afviklingen af 

havedagen. Pa dette tidspunkt var der igen, som ved de tidligere ar, flertal for, at havedagene 

skulle bibeholdes for at holde udgifterne nede til pasning og pleje af vores frellesarealer. 

Igen i <let forgangne ar blev <let dog tydeligt, at der reelt ikke er opbakning til havedagene. 

Ud over reprresentanter for bestyrelsen, var der meget :fa tilmeldte og havedagene blev 

aflyst. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og der vil fremover ikke blive arrangeret 

flere havedage. Som en konsekvens heraf er den forventede besparelse pa vedligeholdelse af 

frellesarealerne ikke opnaet, i stedet er der desvrerre skat en fomgelse af udgifterne, pa trods 

af, at der er indgaet samarbejde med en ny gartner, som vedligeholder omrademe til en 

lavere udgangspris end den tidligere gartner. 

I februar blev der fors0gt arrangeret en fastelavnsfest for b0rn og voksne pa gaden. Igen 

matte bestyrelsen konstatere, at der ud over reprresentanter fra bestyrelsen kun var en andel 

reprresenteret, hvorfor dette arrangement ogsa blev aflyst. 

Bestyrelsen finder, at deter meget beklageligt at sa :fa, nrermest ingen, har lyst og lejlighed 

til at bakke op omkring vores andelsboligforening. 

Bestyrelsen har brugt en weekend pa at fa ryddet op i alle gamle dokumenter og regnskaber. 

Der er nu oprettet mapper til hver andel, hvori alt ift. salg og lignende, vil blive opbevaret. 

Alle mapper opbevares i de lejede lokaler hos Box-it. 
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For nogle ar siden blev der udskiftet varmvandsvekslere i alle andele. Desvrerre har det vist 

sig, at flere af dem allerede er defekte og en udskiftning er noovendig, da de drypper med 

vand. Dette arbejde vil blive igangsat snarest muligt og der er rettet henvendelse til Danfoss 

i forhold til en garanti, da den garanti der er, er udl0bet. De vii dog geme kigge pa sagen. 

Ligeledes har vi jo, som de fleste allerede ved, haft store udfordringer i forhold tilde nye 

vinduer pa forstesalen i alle andele. Pa trods af at bestyrelsen har modtaget radgivning 

l0bende ved OBH radgivende ingeni0rer, har det alligevel vist sig, at vindueme er forkert 

monteret med efterf0lgende fugt og radskader pa loftet. Bestyrelsen har indgaet nyt 

samarbejde med ingeni0r Stig Hjort og har her modtaget kompetent radgivning. Der har 

vreret fors0gt med to forskellige l0sninger pa problemer i l0bet af vinteren og der er nu 

klarhed over hvilken model, der fungere bedst. Det er desvrerre en bekostelig affrere at fa 

repareret skademe omkring de nye vinduer, hvorfor bestyrelsen har fremlagt forslag pa 

hervrerende generalforsamling i forhold til dette. 

Igen i ar er der valg til bestyrelsen. I ar vil de medlemmer afbestyrelsen, der er pa valg 

geme genopstille, dog med den rendring at bestyrelsesmedlem Heidi Tengs udgar som 

medlem men opstiller som suppleant, samtidig med at suppleant Kasper Drevs opstiller som 

medlem. 

Bestyrelsesberetningen godkendes. 

3. F orelreggelse af arsregnskab, forslag til vrerdiansrettelse, revisionsberetning samt 

godkendelse af arsregnskab og vrerdiansrettelse : 

Der stilles sp0rgsmfil fra andel 7, angaende side 17 i arsregnskabet, hvor der star B5. 

Bestyrelsen vii rette henvendelse til revisor for at fastsla, hvorvidt det drejer sig om garager 

og lign. 

Arsregnskabet godkendes. 
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4. Forelreggelse af drifts - og likviditetsbudget til godkendelse: 

Der stemmes tre blank og to imod og 15 godkendte. 

5. Indkomne forslag: 

Forslag 1: bestyrelsen foreslar at der skiftes bank. Vi har indhentet tilbud fra forskellige banker. 

Der skal stemmes om muligt bankskifte. 

Se bilag. 

Der stemmes ved stemmesedler: 18 for, 2 blank. 

Forslaget vedtages. 

Forslag 2: Bestyrelsen 0nsker afstemt vedrnrende nye inddrekninger i forbindelse med velux 

vindueme. Dette pa baggrund af de skader der er ved en del andele pa lofteme og sprer. Der er 

givet tilbud fra Stig Hjort. 

Sp0rgsmal: 

Betina andel 15: vi har enormt kolde gulve ovenpa, har det no get med vindueme at g0re? 

Tina andel 9: der er mange, der har oplevet at det er blevet mere koldt ovenpa og ved de to 

andele, hvor der er blevet isat nye inddrekninger, oplever de at der ikke er sa koldt mere. 

Klara andel 14: maske vi skal vrere glade for at den davrerende t0rnrer ikke satte inddrekninger 

ind. 

Forslaget vedtages. 

Forslag 3: bestyrelsen 0nsker godkendt at vi kan lane 800000 kr til renovering af ovenlys 

vinduer. Der fremlregges 3 forskellige lanetyper. Et fra Den Danske Bank samt to fra Nordea. 

Bestyrelsen anbefaler lanetype to fra Nordea, der bestar af to dele. 

Se bilag. 

19 for 1 blank. 

Forslaget vedtages. 
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6. Valg til bestyrelsen: 

Heidi Tengs (27) bestyrelsesmedlem er pa valg 

Kasper Guldborg(4) bestyrelsesmedlem er pa valg 

Kasper Drevs(23) supp leant er pa valg 

Bestyrelsen vii geme fortsrette, dog med et skift mellem Heidi Tengs bestyrelsesmedlem og 

Kasper Drevs supp leant, saledes at Kasper Drevs er nyt bestyrelsesmedlem og Heidi T engs 

er suppleant. 

Dette godkendes. 

Bestyrelsen ser efterf0lgende saledes ud: 

Formand: Tina Restrup Drue, andel 9 

Kasserer: Kasper Guldborg, andel 4 

Sekretrer: Kasper Drevs, andel 23 

Bestyrelses medl.: Inge Ellegaard, andel 6 

Suppleant: Heidi Agerskov Tengs, andel 27 

7. V alg af revisor 

Foreningen godkender at der fortsrettes samarbejde med nuvrerende revisor. 

8. Eventuelt 

Dorte andel 5: sp0rger ind til varmvandsveksleren, der ikke giver varmt vand. 

Kasper andel 23: der er rykket ved Danfoss og VVS manden. 

Pemille andel 11: jeg er nerv0s med den udmeldelse der er kommet fra kommunen vedr. 

forurening. Tina andel 9: der vii komme info fra kommunen og hvis der findes noget sa kommer 

det til at betyde at alle haver skal renses op. Der vil muligvis komme noget egenbetaling, hvis 
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man vrelger at rense eller fjeme jord. Man kan som andelshaver selv :fa lavet en jordprnve, hvis 

man ikke vil vente pa at kommunen f'ar det lavet. 

Pemille andel 11: jeg er bekymret vedr. vrerdi af andel hvis der skal srelges. 

Tina andel 9: der har ikke vreret problemer ved salg, da der er blevet lavet et stykke papir, der 

oplyser eventuel k0ber om mulig forurening af jord. Her skal bade k0ber og srelger skrive 

under, saledes at der ikke kan opsta problemer senere hen. 

Dorte andel 35: jeg har et stort problem med naboens hund. Der ligger en del hundeafforing og 

det lugter forfrerdeligt. Hvordan gar jeg frem med dette problem? Skal jeg selv tage dette op 

eller skal det vrere bestyrelsen? 

Tina andel 9: det er jo ejerens egen have, sa der er ikke nogen regel for at hans hund ikke ma 

bes0rge i egen have. 

Poul Erik andel 33: det er ogsa et problem for os. Kan vi ikke :fa lavet regler omkring dyr i 

haveme? 

Tina andel 9: bestyrelsen mener ikke at deter noget der skal vrere reglementeret, da vii 

bestyrelsen oplever at rigtigt mange alligevel ikke folger regleme. Det er ofte 

bestyrelsesmedlemmer, der :far balladen nar vi fors0ger at fastholde regleme. Deter vi godt nok 

trrette af. 

Klara andel 14: jeg er ogsa trret af at der ligger hundelorte pa frellesarealeme mellem andelene 

samt at andre folks hunde bes0rger i indk0rsler eller haver. Det er irriterende at folk ikke rydder 

op efter sig selv. 

Heidi andel 4. med hensyn til det, er det blevet skrevet i referater gang pa gang, sa h0rer folkjo 

ikke efter. 

Alvina andel 7: lad os ha.be pa at folk nu tager dette alvorligt nar det star i dette referat. 

Alvina andel 7: vil bestyrelsen maske g0re referateme mere fyldestg0rende? 

Kasper andel 23: det skal vi g0re et fors0g pa. 

Alvina andel 7: deter ikke alle der kan se hjemmesiden, kan vi g0re noget ved det? 

Kasper andel 23: jeg har dialog med webstedet, der g0r vrnvl i forhold til gammel bruger, men 

det skulle snart have en ende. 
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Alvina andel 7: jeg kunne godt trenke mig at fa opdateret beboer listen, hvis folk geme vil have 

det. 

Tina andel 9:det lyder godt. 

Gitte andel 17: jeg vil geme vide hvordanjeg skal forholde mig til de frostsprrengninger der er 

kommet pa vreggen I ende gavlen. 

Tina andel 9: der er talt med murer, der fortreller at det ikke er af betydning. 

Gitte andel 1 7: er der andre der har vand der smager grimt ell er mrerkeligt? 

Alvina andel 7: jeg har ogsa smagt forskel. 

Gitte andel 17: jeg har ringet til vandvrerket og har :faet besked pa atjeg ikke skulle vrere 

bekymret og maske bare skulle lade vandet l0be lidt. Det hjrelper men smager stadigvrek ikke 

helt godt. V andvrerket sagde ogsa at det kunne vrere noget fra r0rene men at det ikke var fra 

dem. 

Der takkes for god ro og orden 

V enlig hilsen 

Bestyrelsen Andelsboligforeningen Kirkendruphaven 

_______ J 



Finansieringsforslag 

Oplceg 

For at renovere vores ovenlysvinduer pa 1. skal der optages Ian pa 800.000. Dette er n0dvendigt for at fa 

repareret vinduerne, inden der sker st0rre skader pa husene, som vii krceve mere omfattende renovering. 

Billige renter betyder deter et godt tidspunkt at omlcegge vores Ian. Vi er derfor ogsa blevet opfordret til at 

lane 800.000 til renoveringsprojektet i stedet for at bruge af vores opsparing. Hvis budgettet skrider eller 

der kommer noget andet uventet vii det koste penge at skulle oprette/omlcegge Ian en gang til. Bestyrelsen 

har snakket med reprcesentanter fra bade Nordea og Danske Bank og ligeledes faet revisorens anbefalinger 

for at vcere i bedst mulig position til at anbefale en l0sning. 

Vi er kommet frem til 3 forslag til refinansiering af vores Ian, hvoraf bestyrelsen anbefaler forslag 2. 

Krav for at fa vedtaget et af de 3 forslag? 

F0rst en kort gennemgang af vores nuvcerende Ian og herefter en kort gennemgang af de 3 forslag: 

Nuva!rende RD Ian: Kontantlan med 4 % rente, 2 flexlan hvor afdrag starter henholdsvis 1/1-16 og 1/4-16. 

Kurstabet der ses til h0jre (de r0de tal) er udregnet af Nordea. Deter hvad det ville have kostet hvis lanene 

var indfriet af dem 30/3 2015. 

Afdrager i 2015 med 662.000 - vii stige med ca. 100.000 DKK i 2016. 

Sliver vi ikke enige om at refinansiere vores Ian ud fra et af de 3 forslag vi skal stem me om, vii det medf0re 

en husleje stigning pa 400 i ar + ca. 300 i 2016 for at dcekke vores likviditetsunderskud. 

Forslag 1: 30-arigt fastforrentet kontantlan med 2 % rente. 

Plusser: 

• Lav rente netop nu og derfor en fordel at lase det i 30 ar. 

• Fastforrentet Ian sikrer mod yderligere huslejestigninger og giver dermed et trygt og forudsigeligt 

billede af 0konomien i foreningen de nceste mange ar. 

• Der vii vcere rigeligt med friveerdi i foreningen tit at lane til vedligeholdelse/istandscettelse i 

fremtiden. 

Minusser: 

• Vi kommer til at afdrage med noget ncer det samme som vi g0r med vores nuvrerende Ian og 

huslejen er derfor n0dt til at stige med 400 for at deekke vores nuveerende likviditetsunderskud. 

• Andelspriserne vii stige og kan derfor blive sveerere at srelge. 

• Andelsboliger er billige fordi geelden kan blive i foreningen over en lang arra!kke. Afdrager vi pa det 

hele nu betaler vi hele regningen i stedet for at dele den med kommende medlemmer. 

• Der vii ikke blive sparet op og nreste gang et st0rre vedligeholdelsesprojekt opstar, vii det derfor 

vcere n0dvendigt at optage yderligere Ian (formentlig til en h0jere rente} og dette kan medf0rer 

huslejestigning. 



Forslag 2: ca. 60 % af la net i et 30-arigt fastforrentet kontantlan med 2 % rente og ca. 40 % i et 10-arigt 

staende Ian med 2 % i rente. 

Lidt samme princip som forslag 1, hvor man udnytter den lave rente og laser st0rstedelen fast i et 30-arigt 

Ian . .LEndringen ligger dog i at 40 % g0res til at afdragsfrit kontantlan, som medf0rer en "besparelse" pa ca. 

176.000/arligt. Dette betyder at huslejen ikke beh0ver stige og det kommer de nuvcErende andelshavere til 

gode. Et 10-arigt kontantlan indl0ses til kurs 110,80. Dette betyder at man rent faktisk far penge for at lane 

dem nu og her. Til gengceld ska I man beta le hele la net tilbage efter de 10 ar (altsa optage et nyt Ian). 

Grunden til dette anbefales frem for et 30-arigt obligationslan som var afdragsfrit i 10 ar er at den lave 

rente netop nu betyder at det godt kan svare sig at fa de ekstra penge nu og sa skulle beta le for 

oprettelse/omlceggelse om ca. 10 ar, ncEsten uanset hvor meget renten matte vcEre steget. 

Plusser: 
• Afdrager stadig pa en betydelig del af gcElden, uden at en huslejestigning er n0dvendig.

• Fastforrentet Ian sikrer mod huslejestigninger og giver dermed et trygt og forudsigeligt billede af

0konomien i foreningen de nceste 8-10 ar. 
• Der vii vcEre overskud pa bundlinjen, som kan bruges til at finansiere vedligeholdelsesprojekter i

fremtiden. 

Minusser: 
• Der skal oprettes/omlcegges Ian igen om 8-10 ar for at betale det staende Ian og renten vii med stor

sandsynlighed vcEre h0jere til den tid. 

Forslag 3: 30-arigt 2 % obligationslan, som er afdragsfrit de f0rste 10 ar. 

Revisoren anbefaler at lcegge det hele sammen til et Ian og g0re det afdragsfrit sa lcenge som muligt (10 ar). 

Dette ville medf0re store besparelser pa det arlige bidrag, som bestyrelsen vii scette pa opsparing til 

fremtidigt vedligehold/istandscettelse. Vcelges denne l0sning ska I det oplyses at foreningens gceld vii 

udg0re ca. 50 % af ejendomsvcerdien og vii dermed ligge i den h0je ende af hvad en andelsboligforening 

anbefales at have af gceld. 

Plusser: 
• Store besparelser i forhold til nuvcErende arlig ydelse.

Minusser: 
• Kortsigtet strategi for 0konomien.
• Garanti for stor huslejestigning om 10 ar nar vi ska I begynde at afdrage, medmindre lanene igen

lcegges om og g0res afdragsfrie i en ny arrcekke = skruen uden ende. 

• Negativ indflydelse pa hvor let omscEttelige vores andele er i dag.
• ¢get risiko for en usund 0konomi i forhold til hvis der opstar behov for at gceldscette sig yderligere

• Man udnytter ikke den lave rente der er lige nu, men bi beholder gcElden der sa ska I afdrages pa et

senere tidspunkt til en forventeligt h0jere rente. 



Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 15-04-2015

Til stede:  Tina(9), Kasper(4), Kasper(23) og Heidi(27)
Afbud: Inge (6)

Protokol:
• Er underskrevet

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud.
• Der er blevet indkøbt en ny printer til bestyrelsen. Vi havde først købt en brugt til 200 kr., men den holdt 

ikke længe, så der er derfor købt en ny. Printeren kan bruges af hele bestyrelsen via internettet. Den 
kostede 2000 kr.

• Der er siden general forsamlingen kommet tilbud på lån fra Danske Bank og Arbejdernes Landsbank 
samt et færdigt lånetilbud fra Nordea. De nye tilbud nærmer sig slet ikke det tilbud vi har fået fra Nordea. 
Desuden er Danske Bank meget tunge at arbejde med, så vi har derfor besluttet at tegne 60/40 lånet hos 
Nordea. (Forslag 2, som vi snakkede om til generalforsamlingen)

- For god ordens skyld vil vi lige gøre det klart, at vi med denne lånetype sikrer at vores husleje 
ikke stiger i mindst 10 år. Vi får endda overskud i vores budget som vi bruger til at spare op til 
fremtidige projekter, så vi kan undgå at tegne yderligere lån.

• Ang. spørgsmålet til generalforsamlingen mht. “B5” som er nævnt i årsopgørelsen, så har vi fået dette 
svar fra revisoren: 

“Hej Kasper 
Dit spørgsmål er relevant. 
I 2013 spurgte vi Erhvervsstyrelsen og fik at vide at de ikke skulle medtages. 
I marts 2015 har vi spurgt i Ministeriet for by og land. Nu skal de med. 
Vi har indregnet 24 carport, 2 redskabsrum, 1 fællesskur og 8 indbyggede udhuse og udestuer, i alt 
567m2. I nøgletalsoplysningerne regner man F2,F3,M1 og M2 efter B6, dvs 3.143 m2. Øvrige nøgletal 
regnes efter B1-2.576m2. 
Du skriver i har egne carporte. Er det ensbetydende med at vedligeholdelsen heraf er ens egen og 
hvorledes med de indbyggede udhuse og udestuer og de 3 redskabsskure. 
Vi har tallene fra BBR og dem går vi ud fra er rigtige.”

Kasper (4), arbejder videre på at få løst forvirringen, men nu ved vi da ihvertfald hvad “B5” dækker over. 

Løbende opgaver:
• Stig Hjort bliver kontaktet, så han kan igangsætte tilbuds indhentningen fra de 3 firmaer han anbefaler. 

Der bliver ikke startet arbejde før vi har pengene fra det nye lån, men vi kan lige så godt komme igang 
med at få lavet de 3 tilbud.

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Ikke alle tilmeldte deltog i generalforsamlingen. Kun pga. et par fuldmagter, var det muligt at fuldføre på 

lovlig vis. Frem over, når man melder sig til generalforsamlingen og udbliver eller ikke afmelder sig i tide, 
kommer man selv til at betale for kuverten. Kuvertprisen er ca. 60 kr.

• Vi er meget tilfredse med vores gartner. Der bliver virkelig gjort et stort stykke arbejde. Aftalen med 
gartneren er derfor blevet forlænget til 2015. Vi har i den forbindelse fået et godt tilbud på at få ryddet 
området omme bag de ulige numre, som betyder at hele området bliver lagt om til græs. De store træer 
bliver stående. Tilbudet lød på ca. 4000 kr. som vi mener er et super tilbud, da vedligeholdelse af det 
samme område, nemt kan koste det samme eller mere hvert år. Fremover vil området være med i den 
alm. pris på græsslåning. 

Side 1 / 2



• Bestyrelsen er blevet spurgt om det kunne være en idé at få et tilbud på hulmurs isolering. Der er før 
blevet undersøgt denne mulighed og vores huse er bygget på en sådan måde, at det ikke kan betale sig. 
Det er for besværligt og kostbart.

• Vi vil gerne henstille til at når man har gæster som bruger vores fælles parkeringspladser, at man beder 
dem om ikke at smide affald på jorden.

• Der skal som altid, opfordres til at man holder sin hund i snor når man går tur med den. Der er en hun-
deskov ikke langt herfra hvis man ønsker at gå med hunden uden snor. Desuden beder vi folk om at 
samle efterladenskaber op efter sin hund.

• DK-Hostmaster får et brev fra Tina snart, så den nye hjemmeside kan blive taget i brug. Det burde derfor 
ske snart.

Næste møde:
• Næste møde 20 maj 2015 kl. 19 hos Kasper G. (nr. 4)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Side 2 / 2



Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af ekstraordinær generalforsamling: 20-05-2015

Til stede:  (16)
Fuldmagter: (9)

Der er ikke blevet indkaldt rettidigt, men der er indsamlet underskrifter fra alle
husstande til godkendelse af en for sent indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Kasper (4) byder velkommen og takker for stort fremmøde.
Kasper (4) vælger sig selv som ordstyrer. Alle accepterer.
Der vælges 2 stemme optæller. Micael (13) og Poul Erik (33).

Kasper (4) Det nye lån fremlægges:

Bestyrelsen søger mandat til at konvertere nuværende realkreditbelåning i Realkredit Danmark til Nordea 
Kredit inkl. provenu DKK 800.000. Rammerne for dette mandat ønskes fastsat til, 50% af finansieringen i Nor-
dea Kredit skal være med afdrag og 100% af finansieringen skal være med fast rente. Forventeligt vil 50% 
af belåningen blive hjemtaget som 10-årigt stående lån med fast rente på 2% samt 50% af belåningen som 
30-årigt kontantlån med fast rente på 2,5% og afdrag over 30 år.
Grundet usikkerhed på de finansielle markeder forekommer det sandsynligt, renteniveauet og kursudviklin-
gen kan ændres fra dag til dag. Vurderes det ikke lønsomt at hjemtage 50% af belåningen som 30-årigt 
kontantlån med fast rente på 2,5% og afdrag over 30 år, så påtænker bestyrelsen i stedet at hjemtage et 
30-årigt kontantlån med fast rente på 3% og afdrag over 30 år. Der henvises til de på den ekstraordinære 
generalforsamling fremlagte beregninger.

Bestyrelsen påtænker hurtigst muligt at kurssikre hele belåningen frem til 01.07.2015, hvortil nuværende lån 
i Realkredit Danmark er opsagt.

Spørgsmål:

Allan (20): “Kan lånet til vinduerne ende med at blive mere end de 800.000.”
Tina (9): “Nej, overslaget fra Stig Hjort er sat højt, så vi var sikre på at have penge nok”
Allan (20): “Er renten steget, fordi vi nu er blevet kunde hos Nordea?”
Kasper (4): “Nej, renten er fastsat af markedet. Kursen er faldet. Da vi først skal tegne det endelige lån d 1/7, har 
vi stadig mulighed for at få lånet til de 2%, hvis kursen kommer tilbage på 96% eller over, så denne afstemning er 
til for at vi kan fastsætte en max rente på 3%. Kommer den under, tegner vi naturligvis lånet til den lavere rente.”

Der stemmes om det nye lån via håndsoprækning. Alle stemmer for. 

Det nye forslag er hermed godkendt. 

Kasper (4) takker for god ro og orden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 20-05-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23)
Afbud: Inge (6) og Heidi (27)

Protokol:
• Underskrives til næste møde.

Regnskab:
• Ser fint ud. Der bliver og har været en del arbejde i at skifte bank, men vi er ved at være i mål. 

Lånet er kurssikret til 2,5% kurs minimum 95. (Skulle det blive muligt, tegner vi lånet på 2%, hvis kursen 
kommer tilbage på minimum 96 inden lånet skal tegnes.) 

Løbende opgaver: 
• Vi kontakter Stig Hjort og beder ham om at få indhentet de 3 tilbud, så vi forhåbentlig kan have dem klar 

til at vi kan beslutte hvilket tilbud vi skal tage, til næste bestyrelsesmøde.
• Vi er blevet gjort opmærksomme på at tømreren som har installeret vores nye vinduer, ikke er gået 

konkurs, som vi ellers var blevet oplyst. I så fald, vil vi gøre hvad vi kan for at få startet en sag op imod 
ham. Uanset hvad, skal vi have repareret vinduerne, men hvis der er bare den mindste smule at komme 
efter hos tømreren, er det selvfølgelig værd at gå efter.

• I løbet af sommeren bliver bliver området bag de ulige numre ordnet af gartneren. Det tilbud vi har fået 
er så billigt, at det bliver i sammenhæng med når han kommer og laver andet arbejde alligevel.

• Angående hjemmesiden, så er det lidt en kamp at få DK Hostmaster til at flytte navnet, men jeg har d. 
25.05.15 sendt endnu et underskrevet dokument til dem, som de siger de skal bruge, så jeg håber at de 
snart kan finde ud af hvad der skal til. Det er åbenbart ikke så tit at de oplever at ejeren af et domæne 
ikke er i stand til at skrive under på en flytning, selvom man skulle tro der var en helt klar procedure for 
netop sådanne situationer. Den gamle hjemmeside er helt væk, da tovtrækkeriet med DK Hostmaster 
har varet så længe, at vores forudbetalte hjemmeside hotel hos den gamle udbyder er udløbet og vi vil 
ikke betale 1 år mere, når vi forhåbentlig er så tæt på målet.

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Nu stiger temperaturen, så børnene kommer frem fra deres vinter skjul og opholder sig på vejen. Vær 

venlig at kør langsomt.
• Husk at alle ideér, ønsker og generelt kommentarer som ønskes bragt til bestyrelsen er velkomne. En 

håndskrevet seddel i en af vores postkasser (se husnumre øverst) er helt fint. Personlige henvendelser 
når vi mødes ude på vejen er selvfølgelig fine, men det er bedst at have noget på skrift, dels så er det 
lettere at huske og dels så er der ingen tvivl om hvad der ønskes.

• Facebook siden er principielt ikke et officielt sted at kontakte bestyrelsen. Ønskes det, kræver det at alle 
bruger siden, så der ikke er nogen som går glip af informationer. Det er hermed også en oplysning til de 
som ikke er medlem af gruppen. Der bliver ikke skrevet oficielle beskeder derinde, så man skal ikke føle 
at man går glip af oplysninger. Der er af og til informationer beboere imellem, men som sagt ikke noget 
fra bestyrelsen, hvis der kommer noget, vil det også komme med her i referatet. Alle, børn som voksne, 
er naturligvis velkomne til at blive medlem af gruppen “Kirkendruphaven”.

Næste møde:
• Næste møde 10 juni 2015 kl. 19 hos Kasper D. (nr. 23)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 10-06-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23), Inge (6) og Heidi (27)
Afbud: Ingen 

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Vi skifter til Nordea pr. 1/7 – 2015. Her vil pengene fra det nye lån blive overført til os.

• Tina, Heidi og Kasper D., har skrevet under på alle papire i torsdags d. 11/06 sammen med vores 
bankrådgiver, som gennemgik alle papirene med os inden vi skrev under.

Løbende opgaver: 
• Kasper (23) skal fremover kontaktes når containeren til have affald er fuld. For at undgå unødige 

tømninger, vil vi gerne bede om at man ikke smider hele træer/buske i containeren. Klip derfor større 
ting ned i mindre stykker, så de ikke fylder uhensigtsmæsigt meget.

• Ang. tømreren Martin Andersen: Det viser sig at han ikke er gået konkurs, ihverfald ikke under det CVR 
nummer som han havde da han satte vores vinduer op. 
Det har ikke været muligt at finde en ordre bekræftelse eller andre former for dokumentation som kan 
bevise hvad der er blevet aftalt med Martin, så det bliver meget svært at retsforfølge ham, hvis vi ikke 
kan bevise at han overhovedet har været her. Vi arbejder på at finde et eller andet på skrift som vi kan 
bruge til at holde ham op på. Problemet er dog også, at hvis vi først får repareret vores dampspær osv., 
kan man ikke sende regningen videre til Martin, så vi har 2 valg. Tage kampen op med Martin og risikere 
at sagen trækkes i langdrag, hvortil vores lofter bliver mere og mere ødelagte, eller selv æde regningen 
og få repareret skaden hurtigst muligt. Vi hælder mest til at æde regningen selv, med mindre vi meget 
snart finder et klart bevis på at Martin ikke har overholdt den aftale der er blevet indgået med ham for 
flere år siden.

• Vi ringer til Korup VVS og rykker efter et svar på hvad der skal ske med vores varme vekslere.
• Heidi ringer og snakker med Stig og hører hvor langt han er kommet med at indhente tilbud.
• Hjemmesiden “Kirkendruphaven.dk” er nu oppe og køre igen. Den skal dog fyldes med informationer 

som jeg vil gøre løbende. Login osv. bliver delt ud i alle’s postkasser senere når jeg lige har helt styr på 
hvordan man tildeler koder osv.

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Andel nr. 18 bliver snart sat til salg. Hvis der er nogen som kender nogen, som kunne være interesseret i 

andelen, så er der snart mulighed for at købe.

Næste møde:
• Bestyrelsen holder sommerferie, så næste møde bliver ikke før 19 august 2015 kl. 19.30 hos Inge (nr. 6)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 19-08-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23), Inge (6) og Heidi (27)
Afbud: Ingen 

Protokol:
• Underskrives ved næste møde.

Regnskab:
• Vi er nu skiftet til Nordea. Vi mangler stadig at lukke konti hos den gamle bank, men der er styr på det.

Løbende opgaver: 
• Vinduerne: Vi er blevet anbefalet af Stig Hjort at kontakte en advokat, da han mener at alle de informa-

tioner som Kasper G. (4) har skaffet, kan blive gode i en sag. Kasper G. (4) kontakter Stig og får lidt rådg-
ivning i hvad vi kan gøre og hvilke advokater han kan anbefale, da tømreren og vores forening bruger 
samme advokat, hvorfor vi bliver nød til at bruge en anden i denne sag.
• Kasper G (4) og Tina (9) har d. 21/08-2015 holdt møde med Stig Hjort og en advokat. De er igang 

med at vurdere hvor godt vi står i et evt. søgsmål mod hhv. Martin Andersen og OBH. Sideløbende 
er arkitekt Stig Hjort ved at udarbejde en opgavebeskrivelse, sålededes at vi kan få opgaven i udbud, 
hvis advokaten vender tomlen ned. 

• Angående vores fælles haveaffalds container, så blev der ringet til dem i mandags d. 17/08, men pga. 
travlhed, kunne han først komme fredag d. 21/08. Her blev han desværre mødt af en parkeret bil lige 
foran containeren. Han var rundt og banke på ved de omkring liggende andele, men der blev ikke åbnet 
op. Tina har efterfølgende haft snakket med ham og han var heldigvis flink, ikke at kræve betaling for 
spild af hans tid. Han kan dog ikke få tid til at komme igen før i midten af næste uge. Lad dette være en 
reminder for de som bruger, eller som har gæster som bruger, vendepladsen som parkering.  
Det er IKKE en parkeringsplads. Hvis en bil bliver set gentagende gange holde på pladsen, ser vi os nød-
saget til at politianmelde bilen og eventuelt få bilen fjernet for ejers regning. Husk at vendepladsen er 
nødvendig for f.eks. renovations lastbilen, vores egen gartner, pakke/lastbils levering, som nu, container 
tømning og i værste fald udryknings køretøjer. 

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Vi opfordrer igen, til at man får malet sin carport, som det er vedtaget i vores vedtægter og at man beder 

sine gæster om ikke at smide affald på parkeringspladserne. Generelt er der ofte affald rundt omkring.

Næste møde:
• Næste møde bliver 23 september 2015 kl. 19.30 hos Tina (nr. 9)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 30-09-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23), Inge (6) og Heidi (27)
Afbud: Ingen 

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Nets er blevet godkendt, så betalinger burde fungere.
• Aftalen med Danske Bank lukkes iløbet af oktober.

Løbende opgaver: 
• Vi gennemgår vores vedtægter og får lavet et forslag som er mere tidssvarende. Dette skal dog god-

kendes til den næstkommende general forsamling, før den træder i kraft. De nye vedtægter kommer 
til at bygge på den nye standard vedtægt fra ABF, med vores egne små rettelser, så den passer bedre til 
vores forening. Den nuværende vedtægt har ikke været ændret siden 2005. 

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Andel nr. 19 er sat til salg.
• Vi afventer stadig at få et svar fra advokaterne mht. vores vinduer.
• I forrige referat blev der gjort opmærksom på at vendepladsen ikke er til parkering. Der ses stadig biler 

parkeret dernede. Kasper (23), prøver at finde en løsning på at få sat skilte op.
• Løse hunde på vejen er stadig et problem!  

Næste møde:
• Næste møde bliver 22 oktober 2015 kl. 19.30 hos Inge (nr. 9)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 22-10-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23), Inge (6) og Heidi (27)
Afbud: Ingen 

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Ser fint ud. Alle aftaler er nu flyttet til Nordea. 

Løbende opgaver: 
• Vi rykker Danfoss for svar mht. vores varme vekslere.
• Vi er stadig igang med at gennemgå vores vedtægter. Når vi er færdige, får alle en kopi, så man har 

mulighed for at læse den igennem og komme med forslag til ændringer og/eller tilføjelser, så vi kan få 
den helt opdateret inden næste års generalforsamling. 

Korrespondance:
• Intet til korrespondance

Eventuelt:
• Andel nr. 19 er solgt. Overtagelse er d. 1 marts 2016.
• Vi møder, som altid, stadig hunde uden snor. Er det virkelig nødvendigt at vi skal uddele advarsler? 

Husdyr som løber rundt og skider hvor de vil, endda i folks haver, er simpelthen ikke iorden! Vi bliver 
nød til at respektere hinanden, så det mindste man kan gøre er da at gi’ sin hund en snor på og rydde op 
efter den. 
Vi får flere og flere børn på vejen. Den dag en af dem bliver bidt af en hund, ville man nok ønske at den 
havde haft en snor på, så den stadig ville være i live dagen efter. Skal det skæres mere ud i pap?

• Skraldebilen blev nød til at bakke hele vejen ud af vores vej i dag. Det var bestemt ikke nogen nem op-
gave og tog unødvendigt lang tid for dem. Derud over er lastbilen stor og tung, så det ødelægger vores 
astfalt og kantsten når de ikke har plads til at komme ordentligt rundt (Der er kun os selv til at betale for 
dette, når det skal repareres). Lige denne gang skyldtes det en parkeret vare vogn, langs med vejen. Man 
skal naturligvis have lov til at få leveret ting, men når man ved at det er dagen for tømning, ville det være 
oplagt at flytte varevognen så snart man har mulighed for det.  
Parkerede biler på vende pladsen er af samme årsag IKKE tilladt. Hvis det bliver ved med at være et prob-
lem, ender vi med at vi ikke får tømt vores skralde spande, med mindre de står oppe ved vejen. 
Venligst bed jeres gæster om ikke at holde langs med vejen og på vende pladsen, med mindre ALLE 
andre p-pladser er optaget.

• Vejarbejdet ud for andel 25, for nogle uger siden, skyldtes en ventil til vandet, som ikke kunne lukke. 
Vandselskabet blev derfor nød til at grave ned til dem for at kunne skifte dem. Arbejdet koster ikke fore-
ningen noget.

• Vi hører at der er en del indbrud i Kirkendrup/Næsby området for tiden. Et godt råd er at hilse på folk 
man møder, så de ved at man er opmærksom. Lad og hjælpe hinanden med at holde øje og gøre os syn-
lige over for personer som færdes på vejen og vores grønne områder.

• Vi genopretter nu muligheden for at komme på venteliste til en ledig andel her på vejen. Vores andele er 
i forvejen attraktive, men en venteliste kan hjælpe os alle den dag vi ønsker at sælge. I samme omgang 
har vi i bestyrelsen aftalt, at vi fremover i større grad vil håndhæve vores regler mht. salg, som altid skal 
godkendes af bestyrelsen inden handlen kan anses som værende gennemført.  

Næste møde:
• Næste møde bliver 18 november 2015 kl. 19.30 hos Kasper (nr. 23)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Side 1 / 1





Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 18-11-2015

Til stede:  Tina (9), Kasper (4), og Kasper (23), Inge (6) og Heidi (27)
Afbud: Ingen 

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Ser fint ud.
• Lånet er sat ind på vores konto, så pengene er klar til når vi skal have lavet vores vinduer. 

- Vi satser på at arbejdet går igang til foråret. 

Løbende opgaver: 
• Der er blevet rapporteret om løse tagsten. Der er taget kontakt til en tømrer, men grundet travlhed ge-

nerelt pga. vejret, tager det lidt tid. Vi har bedt ham om at gå en runde og kigge på alle vores tage, for at 
se om der skulle være andre løse sten, når det alligevel skal laves. 

Korrespondance:
• Information fra Fjernvarme Fyn: 

Den 24. november tilsætter Fjernvarme Fyn et grønt farvestof til fjernvarmevandet for at gøre det lettere for 
dig at opdage utætheder. Hvis din installation er utæt, kan du få grønt vand ud af den varme hane som tegn 
på, at der er løbet fjernvarmevand ind i dit vandsystem.
Utætheder får din varme- og vandregning til at vokse, og ved større defekter kan der løbe fjernvarmevand ind 
i dit drikkevand. Derfor skal du få repareret dit system hurtigst muligt, hvis du opdager en utæthed.  

Har du grønt vand i hanen?  
Så kontakt Fjernvarme Fyn på tlf. 65 47 30 00 eller på www.fjernvarmefyn.dk.
Det grønne farvestof er ikke sundhedsfarligt. Dog anbefaler vi, at du ikke drikker det grønne vand (da vi ikke 
kan garantere for drikkekvaliteten af fjernvarmevandet), før fejlen på din installation er udbedret.

Tjek selv din installation for utætheder
Du behøver ikke vente på grønt vand i hanen. Tjek hellere selv din installation for utætheder - det er nemt og 
kan hjælpe dig til at opdage utætheder i tide. (Info fra hjemmesiden på side 2)

Vil du vide mere?
Så  kontakt Fjernvarme Fyns kundeservice: 65 47 30 00.  

Eventuelt:
• Der er set rotter her på vejen. Mortalin er tilkaldt så der bliver lagt gift ud til dem. Ser man stadig rotter, 

bedes man kontakte bestyrelsen, så vi kan få dem fjernet.
• Kong vinter banker på døren, så vi vil gerne bede folk om at huske at rydde sne og salte efter behov. 

Som altid er det ud til midten af vejen. 

Næste møde:
• Næste møde bliver 13 januar 2016 kl. 19.30 hos Inge (nr. 8)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
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Test dine installationer
Det kan være en rigtig god ide at holde øje med sine vandinstallationer, så man ikke pludselig får en ube-
hagelig overraskelse på vandregningen. Du kan få en autoriseret VVS-installatør til at tjekke dine installa-
tioner, eller du kan teste dem selv.

Sådan tester du selv dine vandinstallationer:

Metode 1
1. Luk for alle vandhaner. 
2. Sluk opvaskemaskine og vaskemaskine.
3. Kig derefter på din vandmåler. Hvis hjulet på måleren bevæger sig, er det tegn på en utæthed.
 
Metode 2
1. Luk for vandtilførslen ved hovedhanen (der sidder ved din vandmåler). 
2. Prøv så at åbne en vandhane til varmt vand. 
3. Kommer der vedvarende varmt vand ud af hanen, er der en utæthed.
 
Autoriseret VVS-tjek
Mange husstande overraskes hvert år af en ubehageligt stor vandregning på 
grund af utætte vandinstallationer.

Derfor kan det være en god investering at få dine VVS-installationer tjekket igennem af en fagmand, så du er 
sikker på, at de holder vand. 

Det kan hurtigt blive dyrt at lade være:

Fx kan en løbende wc-cisterne på et døgn lukke 1.500 liter rent vand ud i kloakken. Det koster ca. 30.000 kr. 
om året i spildt vandforbrug (2015-priser). Og hvis toilettet for alvor løber kan det gå endnu værre.

Selv en dryppende vandhane kan give et vandspild på 96 liter i døgnet - det koster ca.1900 kr. om året. Hvis 
vandhanen ligefrem løber med en konstant stråle, kan det koste dig endnu mere på den årlige vandregning.

Følg udviklingen i dit vandforbrug
Husk, at det er en god idé løbende at aflæse vandmåleren for at holde øje med udviklingen i dit vandfor-
brug.

Du kan tjekke dit vandforbrug hos Administrationsservice Fyn.
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