
Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 15-01-2019
Til stede:  Tina (9), Kasper (23) Bettina (15) og Inge (6)

Afbud: Ingen.
Protokol:
• Underskrives næste gang.

Regnskab:
• Regnskabet er afleveret hos vores revisor. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Intet.

Eventuelt:
• Velkommen til John i andel 27.
• Tak for det fine fremmøde ved vores jule glögg og æbleskive arrangement i Inge’s (6) carport.
• Vi forventer at afholde dette års generalforsamling d. 4/4-2019. Invitation følger. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 5 marts 2019 hos Inge (6) kl. 19.30.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 06-03-2019
Til stede:  Tina (9), Kasper (23) Bettina (15) og Inge (6)

Afbud: Ingen.
Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Regnskabet er kommet retur fra revisor. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Vi har modtaget en ny offentlig vurdering, den er dog stadig på samme niveau som tilbage i 2012, så 

valuar vurderingen er stadig aktuel.
• Falck Alarm har kontaktet bestyrelsen og vil give foreningen 1.000 kr. for hver andel som får installeret et 

alarm system fra dem.  Så hvis nogen overvejer at få sat alarm op, så kan man tage det med i sine overvejelser. 
Ta’ fat i bestyrelsen hvis det har interesse. Så kan vi kontakte den rette hos Falck.

Eventuelt:
• Vandskade i andel 10 er udbedret. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 4 april 2019 efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Indkaldelse til generalforsamling 2019 

Hermed indkalder Andelsboligforeningen Kirkendruphaven til den årlige generalforsamling

d. 04 april 2019 kl. 19.30 på Næsbylund Kro.

Vi håber at alle vil møde op og være med til at præge foreningsarbejdet for det kommende år.
Foreningen er vært med kaffe/the m. brød og derfor er tilmelding nødvendigt.

Tilmelding skal afleveres til formanden Tina (9), senest d. 27 marts 2019.

Eventuelle forslag skal ligeledes afleveres til formanden senest d. 27 marts 2019.

Ønsker man ikke at deltage, vil vi gerne bede om at man afleverer en fuldmagt til en anden som deltager. 

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->

Tilmelding til generalforsamling 2019

Jeg/vi deltager:   Ja __   Nej __ Andel nr.:  ______ Antal personer:  ______

Jeg/vi har givet fuldmagt til andel nr.:  ______

Jeg/vi ønsker samkørsel fra Kirkendruphaven til Næsbylund Kro og tilbage. Antal personer:  ______

Jeg/vi har  ______  antal pladser ledig i bil.

Forslag til generalforsamlingen kan skrives herunder:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Dagsorden til generalforsamling 2019 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsesberetning.

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel 

revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.

4. Forlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen. 

- Kasper Drevs Christensen (Genopstiller som sekretær) 

- Bettina Rosendal (Genopstiller som supleant) 

- Er der andre som ønsker at opstille i stedet for Bettina og Kasper, så 

er begge klar til at overgive pladsen. 

- Ny kassér (Skal findes)

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt. 
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af generalforsamling: 04-04-2019

Til stede:  (20 personer) - (16 andele)
Fuldmagter: (2)

 
Kasper (nr. 23) byder velkommen og konstaterer, at indkaldelsen til generalforsamling er udsendt rettidig. 

1. Valg af dirigent: Alvina (nr. 7) er enstemmigt valgt. 

2. Bestyrelsesberetning: Kasper (nr. 23) aflægger bestyrelsesberetning. Denne vedlægges referatet.
 
• Der er spørgsmål til affaldssortering og beholder. 
Der orienteres om, at der skiftes til nye beholdere og fælles administration i 2020.
 
• Der er spørgsmål til forsikringspolice. 
Denne kan ses på foreningens hjemmeside. Enkelte andelshavere kan have et ønske om at få udleveret 
forsikringspolicen i papirform. Hvis dette bliver aktuelt, bedes der rettes henvendelse til bestyrelsen.
 
• Der er spørgsmål til, hvad der er sket i sommeren 2018. 
Der orienteres på overordnet vis om, at der har været episoder med henvendelser og klager til besty-
relsen vedr. en andelshaver, og at dette har været håndteret i samarbejde med jurist ved ABF.
 
Bestyrelsesberetningen vedtages enstemmigt. 
 

3. Forelæggelse af årsregnskab: Revisor Preben Arndahl præsenterer regnskabet for 2018.
Årets udgifter har været lidt større end budgetteret, men ikke noget der er af væsentlig betydning. 
På et tidspunkt skal der ske en mindre opregulering af boligudgiften svarende til få hundrede kroner pr. 
andelshaver, men dette er endnu ikke nødvendigt.
Nyeste valuarvurdering svarer til andelspris på kr. 799.441,00.
 
• Spørgsmål ift. konvertering fra andelsbolig til ejerbolig. 
Revisor fortæller, at dette ikke er anbefalelsesværdig. I forbindelse med en eventuel konvertering, skal 
alle andelshavere samlet afvikle et beløb svarende til kr. 8.000.000,00. Dette vil medføre, at der ikke vil 
være en større gevinst ved en eventuel konvertering.
 
Regnskabet godkendes uden yderligere kommentarer. 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse: Kort gennemgang af drifts- og likvidi-
tetsbudget for 2019.
 
• Der er spørgsmål ift. hvornår det vil være anbefalelsesværdigt at hæve boligafgiften. 
Der kan ikke gives et klart svar herpå, da det afhænger af flere faktorer. Det vil sandsynligvis
blive anbefalet om 2-3 år. 
 
• Der er spørgsmål til vedligeholdelsesposten. - Der er bekymring for, om udgifter til vedligeholdelse 
af kloak og omkring fugning mellem bygninger kan påvirke regnskabet negativt i for høj grad. 
Revisor orienterer om, at der er plads i budgettet til udgifter inden for størrelsesordenen kr. 10.000,00 – 
20.000,00
 
Budgettet godkendes uden yderligere kommentarer. 
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5. Forslag: Der er ikke modtaget forslag til denne års generalforsamling 

6. Valg til bestyrelsen: Kasper og Bettina på valg til bestyrelsen. 
Kasper (nr. 23) genopstiller. 
Anita (nr. 8) har meldt sig som interesseret. 
Kasper og Anita modtager valg uden modkandidater 
Bettina (nr. 15) genopstiller som suppleant. 
Bettina modtager valg uden modkandidat.  

7. Valg af revisor: Preben Arndal har været revisor for andelsforeningen de senest cirka 10 år.
Preben trækker sig trinvis tilbage og foreslår Revisionsfirmaet Tranberg, Morten Heitman.
Der vil blive kørt parløb de første par år. Der vil ikke ske en øgning i pris i forbindelse med
dette skifte.
Preben Arndal genvælges som revisor for næste år. 

8. Eventuelt:
• Klaus (nr. 12) har observeret, at kloak dækslerne synker ned, hvilket skaber bekymring for,
om der er defekte kloaker. 
Bestyrelsen tager dette til efterretning, og der vil blive foretaget en ny undersøgelse af, om der er defe-
kte rør eller kloak. 

• Der er ligeledes bekymring for, at hullerne i vejene bliver for store. 
Bestyrelsen orienterer om, at der tidligere har været planlagt renovering af dette i forbindelse med 
havedag, men at denne måtte aflyses på baggrund af manglende tilslutning. 

• Majbritt (nr. 5) oplyser, at der er problemer med, at der regner ind ved bryggersdørene.
Flere andelshavere fortæller, at de oplever det samme. 
Bestyrelsen vil skabe overblik over dette. 

• Erland (nr. 21) oplyser, at der er drænhuller i metalskinnen ved de nye døre. Hvis disse
huller er tilstoppet, kan det medføre, at det kan regne ind. 

• Alvina (nr. 7) opfordrer til, at alle efterser deres boliger. 

• Line (nr. 13) spørger ind til legeplads, da dette blev drøftet ved sidste års generalforsamling. 
Bestyrelsen har afventet tilbagemelding
 
• Alvina (nr. 7) efterlyser ABF bladet. Dette får vi ikke længere tilsendt. Alvina fortæller, at
bladet har været godt at modtage, og undrer sig over, hvorfor de ikke længere udsendes,
da de udgives 4 gange om året. 
Der har været kontakt til ABF omkring dette, der kan ikke gives en forklaring på, hvorfor vi ikke har mod-
taget dem, men der vil blive sendt igen i maj 2019. 

• Dorthe (nr. 35) efterlyser pasning af den grønne beplantning, da det skygger for solen. 
Tina (nr. 9) orienterer om, at vi tidligere har fået en påtale ift. at beskære dette. Der opfordres til, at de 
enkelte andelshavere selv retter henvendelse til formanden for ejerforeningen Ved Vejgården. 
Der ønskes dog, at bestyrelsen retter henvendelse til formanden, hvilket vil forsøges.
 
• Erland (nr. 21) oplyser, at nogle af træerne nu er så høje, at de kan skade tagene på de
omkringliggende andele. 

• Klaus (nr. 12) efterlyser vedligeholdelse af græsslåmaskinerne i fællesskuret. Alternativt at
der købes en ny græsslåmaskine. 
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Alvina takker for god ro og orden og siger tak for i dag. 

Der takkes for et godt m0de. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Formand 

Tina Restrup Drue Inge Ellegaard 

Kasper Drevs Christensen 

Kasser 

Bettina Rosendal 
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Bestyrelsesberetning til generalforsamling 2019
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d. 04 april 2019 kl. 19.30 på Næsbylund kro.

• Det seneste år er følgende andele her på vejen blevet købt/solgt. Vi vil derfor gerne byde velkommen til:
• Andel 5 - Velkommen til Majbrit, som flyttede ind d. 1. juni.
• Andel 3 - Velkommen til Bjarne, som flyttede ind d. 1. maj.
• Andel 4 - Velkommen til Sandra, Mads og Frederik, som flyttede ind d. 1. juli.
• Andel 27 - Velkommen til John, som flyttede ind d. 15 januar 

• Siden forrige generalforsamling: 

• Flagstangen er kommet op. Den bliver af og til brugt og kan ses fra næsten hele vejen. 

• Kasper, vores tidligere kassér er flyttet og er derfor ikke længere kassér i bestyrelsen. Det har været lidt af en op-
gave for resten af bestyrelsen at overtage jobbet, men vi er nu startet på en frisk og håber at vi lærer hvad der skal 
gøres over tid. Bettina har, som supleant, overtaget stillingen, men ønsker egentlig ikke at fortsætte med arbejdet.
Hun vil dog gerne fortsætte som supleant, hvis ikke andre melder sig. Sidder der nogen derude, som har erfaring 
med kassér arbejde, er man mere end velkommen til at stille op til valg af bestyrelsen. 

• Sommer sæsonen i 2018 har været præget af uro i gaden. Politiet har været tilkaldt og beboere har følt sig utryg-
ge. Pga. tavshedspligt kan der ikke kommenteres på hvorfor og hvad der er sket, men det endte til sidst med at 
en andelshaver flyttede. Det har slidt en del på bestyrelsen som har skulle snakke med advokater, ABF, Odense 
Kommune og politiet flere gange. Der blev også samlet sammen til en evt. retssag, som dog heldigvis aldrig blev 
nødvendig. 
Det er blandet andet en af de usynlige ting som bestyrelsen arbejder med, som udadtil ikke ser ud til at kræve ret 
mange mande timer, men i situationer som denne, har alle medelmmer været aktive nærmest dagligt for at skrive 
og ringe til de medvirkende parter. 

• Salgsmæssigt har det været et godt men travlt år. Vi har budt 4 nye andelshavere velkommen siden sidste gen-
eralforsamling. Generelt tager køb og salg en stor del af bestyrelses arbejdet. Vores andele bliver hurtigt solgt og 
stadigvæk til prisen. 
Vi ser fremadrettet at det kun er andelshaver selv, som er tilstede ved overdragelse, da vi gentagende gange, det 
sidste år, har oplevet at folk ikke er færdige med at flytte eller de har hele boligen fyldt med gæster. Det er meget 
forstyrrende både for dem som skal syne andelen og for den/de nye andelshaver/e. 

• Vores 30 års vejfest blev desværre aflyst. Der er generelt ikke ret stor opbakning til arrangementer på vejen, dog 
var der et fint fremmøde da der blev inviteret på Glögg og æbleskiver i december. 

• Senest blev der fra Odense Renovation meldt ud at alle beboere skulle samles under ét CVR nummer, så bestyrels-
en skulle stå for alt det administrative arbejde. Det virker som om Odense Renovation ikke selv var helt klare på 
reglerne, for efter lidt snak frem og tilbage, endte vi med at få ordningen tilbage til hver enkelte andels haver. 
På sigt slipper vi desværre nok ikke, så når det nye affalds sorterings system sættes i værk, så vil de sikkert prøve at 
få os ind i den nye fælles ordning igen.  

• Vi har igennem Söderberg & Partners skiftet forsikring til Købstædernes forsikring.



Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 10-04-2019

Til stede:  Tina (9), Kasper (23) Bettina (15), Inge (6) og Anita (8)
Afbud: Ingen.

Protokol:
• Underskrives næste gang.

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Intet. 

Eventuelt:
• Bestyrelsen er konstitueret. 

Bettina er nu suppleant. 
Kasper fortsætter som sekretær. 
Anita overtager kassér jobbet. 

• Der indhentes tilbud på at få tjekket vores kloak for at se om det er dem som er skyld i at vejen synker. 

• Vi kontakter vores murermester mht. tjek af fuger i murværket. 

• Vi er glade for den store tilmelding til generalforsamlingen.. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 19 juni 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 19-06-2019

Til stede:  Tina (9), Kasper (23), Inge (6) og Anita (8)
Afbud: Bettina (15)

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Intet. 

Eventuelt:
• De nye skraldespande med sorterings inddeling kommer d. 24 marts 2020. 

Alle andele får samme størrelse spand, da de kun laves i den ene størrelse med rum inddeling. - Ønsker 
man en større spand, får man en hel spand pr. rum. Altså minimum 3 spande eller 4, hvis man vil have 
alle 4 rum som sin egen spand. 
Alle andele vil til den tid, modtage en “start pakke” med information om hvordan man skal sortere og 
med poser, som skal bruges til hver sin type affald. Disse poser bliver derefter løbende leveret til hver 
husstand, fra Odense Renovation.

• Vejen er nu blevet tilmeldt “Nabo hjælp” - Ønsker man at være en del af det, så skal man selv tilmelde sin 
adresse i deres App. Når man tilmelder sig, får man gratis tilsendt info og klistermærker som man kan 
sætte på postkassen, vinduer og lignende.

• Der er indkøbt en ny elektrisk plæneklipper til fælles skuret. Den er ikke med i budgettet. - Den er sat 
ned i skuret, den skal bare samles.

• Vi har bedt en “kloak mand” om at komme og se på vores problem med asfalt som falder sammen, om 
det skyldes sammenstyrtning af vores kloak. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 21 august 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Side 1 / 1



Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 21-08-2019

Til stede:  Tina (9), Kasper (23), Inge (6), Bettina (15) og Anita (8)
Afbud: Ingen

Protokol:
• Underskrives næste gang.

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Intet. 

Eventuelt:
• Vi er i dialog med en kloak mester. - Det ser ud til at det ikke kun er vores vej som har problemer med 

at vejen sønker sammen. Odense Kommune er andre steder blevet gjort opmærksomme på lignende 
problemer.

• Vi planlægger at afholde en havedag d. 26 oktober. Så sæt endelig kryds i kalenderen. 
- Mere info herom, følger.

• Vi har fået en person på vores venteliste til en andel her på vejen. 
- Kontakt bestyrelsen hvis du har planer om at sælge din andel, så kontakter vi personer fra vente listen. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 16 oktober 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Andelsboligforeningen Kirkendruphaven
Referat af bestyrelsesmøde: 14-10-2019

Til stede:  Tina (9), Kasper (23), Inge (6), Bettina (15) og Anita (8)
Afbud: Ingen

Protokol:
• Underskrevet.

Regnskab:
• Regnskabet ser fint ud. 

Løbende opgaver:  
• Intet. 

Korrespondance:
• Foreningen Ved Vejgården, har henvendt sig med henblik på at vi som nabo foreninger, laver en fælles 

ansøgning til Odense Kommune om tilskud til en ny legeplads i trekanten, da den nuværende store lege-
plads er slidt. Vi har sagt ja tak til at være med-ansøger. Dette for at man kan få et større beløb. 
Det kommer ikke til at koste os noget og de står for alt videre arbejde. 
Vi ville ikke kunne søge om dette tilskud til en legeplads her på vejen, da den skal være til brug for et 
større område. 

Eventuelt:
• Tilmelding til fælles havedag kan ske på nedenstående “klip af” seddel. Bedes afleveres i Tina’s postkasse 

senest onsdag d. 23/10.
• Hvis muligt trænger følgende til at blive ordnet på havedagen: 

- Frugttræer skal beskæres. 
- Kantsten ved vendeplads renses. 
- Legeplads fjernes. 
- Der vil være  forefaldende arbejde til alle. Hvert sæt hænder er en stor hjælp. 
- Der vil blive serveret drikkelse, grillede pølser og brød.

• Der bliver lagt mærke til at der flyver affald rundt omkring på vores vej. Man må derfor gerne gøre en 
indsats for at ens skrald havner i skraldespanden og passe på med overfyldte spande, hvor låget derfor 
ikke kan lukkes. Der er masser af dyr som ser det som en åben invitation til at kigge i det og de er ikke 
flinke til at rydde op efter sig selv.

• Vi tænker at der laves en æbleskive og gløgg aften, lige som sidste år d. 20/12. Mere info følger. 

Næste møde:
• Næste møde bliver d. 11 december 2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andel ____ deltager med _____ personer til havedagen.

(sæt kryds) - øl ___ og/eller sodavand ___ foretrækkes, så der kan købes fornuftigt ind.
Så der ikke købes en kasse øl, hvis kun 2 ønsker det.

Vi/Jeg ved på forhånd at _______________________________ er en opgave vi/jeg ønsker at påtage os/mig.
(Behøver ikke være et af de ovennævnte punkter, hvis du mener andre områder trænger)
Er der mange som vil det samme, finder vi ud af det på dagen, hvor mange der er brug for.
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