
København, ?. mai 2S1$
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Dsr var rnødt 46 andelshavere. Der var desuden afgiv*t I gyldige fuldrnagter, således at 55

andelghgvst.g \rå r repræsenter*t ^

HA#**RRHI*;

1, Valg af dirigent

?. Valg af stemrneudualg

3. Heutyrnlsens ori*ntering em Psrknet ng lVlakeN*t

4. Formandens beretning {Vedlagt i slutningen)

$. Regnskab med revi*srs påtegning

6, Overskuddets fordeling

7. Forslag

S. Vn$g til bestyrelsen

Næstformand, $irgit Ottesen, gentpstiller far ? år.

Nyt bestyrelsesmedlsnr for 2 år * Pernille Lohse opetiller

1. suppleant for 2 år'

2. suppleant for 1 år

9. Valg af administrator

10. Eventuelt

AJts $trnndlodsgårdxn
$trendlodsvej Så, kældersn' ?300 København $

Bestyrelsens krntortid: Tilsdag k|. lS,Sg-e*'ilCI ttlf, 3? 5S å3 3?l

vermemsstpren trsarril-";-a'nt-t.:påH,trå.ittr$:åå;}J-åtå-.J{ 07 00'1? 00 på irr nr 3å 5s 3s 32
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y*Jq, nf Sirjfisilt

Susanne Mendcxa valgt

Y,*,1#, å t s,,tss.l $,s qf, 
.Y s,l p

$sren Jsnsen, Øresundsvej 1 1S, 1^th ag Jørgen $tormgård, $trandlodsvej S4, ?th+tv

S.ri*ntps{,*r,n

Sesgrelsens orientering. Sudg*ttet er hsldt, msd en afvigelse på knap 15.0il0 kr., grundet

nogle ekstr* omkostninser til uforudsete arb*jder. Det betragtes sorn vell;tkket at budgettut

var gadt skønnet.

Pernille Lohse lavede en S$nnemgång af, hvsrdån rnån tilmelder sig til ParkNet, både

internet ry TV-pakksn. Ser" blev uddelt rnaterialer til generulfarsarnlingen og dirse kan

hentes på kontnret i kcntsrtiden. Der blfver udsendt infnrnraticn omkring tv-tilmelding ijuni

åil1S.

Andelshavnr Esben $onne, Øresundsvej 1å? er $trandiodsgårdens kontakt tif Parknet,

Afsluttende knmrnentar: $tikkene i lejligheden fi.a Y*u$es mangler der stadigvæk at

komme en afklsring på" $estyrelsen ventsr på svar fra Ycu$ee. Når der nr svar fra You$ee

giv*r bestyrelsen besked.

t n rnn p,n {*"n * S srp.tn i nsJ m ss.$"tf *}, n å n * n elg llam q,mli$ ssn I

Fermandens ber*tning er vedlagt.

Beretningen blev g*dkendt

fifter forrnandens beretning opstcd der err diskussisn *mkring vinduerfte i fnreningen. Set

blev forstået af err andelshaver, at der blev indhentet tllbr.ld til udskiftning af sarntl*ge

vinduar og is$er"ing under vinduerne for at se hva* en sådan rensvering ville kosts.

Rp"g ffi,sl*nh rlg.d*r,g$igo**.måi#grtillg,

$usanne Mendnza gsfinsrnsik årsregnsk*b, likviditetsaver*igt og bt*dgef. Regnukab samt

budget blev *nstsmmlgt vest*get. Ligeledes blev sndelsværdien uændrret på 12.0CI0,SS

kr. pr. m! vedtaget^

Å/B $trandlodsgården
$trandlodsvej S?, kælderen, 23SS Høbenlravn $

Sestyr*lsens kontartid. Tirsdag hl. 19.0S-å0.0S (tlf. 3? 5S ?3 3A)

Varrnernesteren {ræffes nrnndag-tor"sdag kl. 07.00-1S,$$ ssrnt fredag kl. S7.00-1?.00 på tlf^ nr. 3? 58 ?3 $?
WEH; wtrrw,strq Rdlods gaardsn,dh
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ÅNSELSBSLIGFSRENIruGEN STRANiltOD$GÅRSE${ .. ..'i

Ejendamsvurderingsn er uændret 12S^SS0.ff00,0S kr. Få side '13 midt ses reserve til

imødegåelse af værdiforringelse xf ejendornmen på 7.14S.5S5,00 kr^ Denns reserve er

gCId, da lånenptagelse vil medførs en redulqtisn i*g*nknpitslen.

ilc lcvkrævede nøg{eaplysninger {Nste 2S, s. ?7.} gennemgås" Disse skal nplyses ifurhold

til salg, hvsrf*r opmærksomhedens henledes herpå, Opmærksomhed*n henledes bl.u" på

[1, hvcri der står at den enkelte andelshaver ikke hæffer for rners, *nd der er bstalt fur

andelen. Derudover oplyse* {Note 2$, s, 30} det, åt friværdien i ej*ndnmmen er på $4Y0"

Sudget far 201S bl*v genn*rngåel. Spstyrel*en anbefa$er uændret husleje samt uændr*t

andelsværdi i 301S.

[n bebaer spurgte til ejendornsvurderingen, da ej*ndom*vurderingen er fastfrusset frem til

301S. iler blev snakkst cm hvad en evt. valuarvurdering vil betyde fnr *jendonlrnenå

vurd*rlng. Dette kunne $usanne Mpndnea ikke svare på, nren konstatsrer, at valuar

vurderingen er højere end den af $KAT fastsatte ejend*rnsvurdering. $u*anne fvlenduzs

tplyste, at det altid er muligt at en andelsh*ver kan stille et for*lag til en valuarvurdering

ved en ekstraordinssr generalforsarnling eller ved næste gen*ralforsamling.

ån heboer spurgte til b*greb*t $ociale ydelser. Det blev aplyst st det bl,a, vsr til ATP og

harsslsfonden til varmernesteren"

[n beboer spurgte lnd til betaling nf MaksNet * hvordån sr de 600S kr. pr. andelsholig

betalt? $usanne Mendo:a sagde st disse vnr betalt af likviditeten.

Fn beboer spurgte ligeledes indtil de anførte feriepenge til varrnsmester*n ds disse ikke

fr*mgår af sidste års regnskab. Bestyrelsen har stillet $amme spørgsmål til Revisor, sg

suaret var åt det var *t administrativt krav og at diss* kun fremgik af regnskabet, og ikke

var realiseret.

$. S,,,Xgfp_k*t{dpts fqrde"}ins

I å01S var der et overskud på 7å5,30$ kr. før afdrag på prioritetslån. I alt S47.4S4 overføre*

til næste års drift, *g til særlige udgifter. Bestyrelsen anbefaler at en del af cverskuddet går

til asfaltering af Karsikavej og dø$elefsner. Fcrdelingen af ovsrskuddet til nvf,nnævnt* blev

enstemmigt vedtaget.

Pau*p

ÅlB $trandlodsgår$en
$irandlodsvej 8?, kæld*r*n, 23SS Ksberrhav* $

å*styrefsens kontortid: Tirsdag hl, 1S.SO-2fi.fiS {llf, 3? 5$ 23 33J
Varnremesteretr træffes man$ag-torsdag kl. S7.CIS-15.$0 sanrt fredag kl, S7"00-1l,SS på tlå nr. 3? 58 3332

WEå ; www"*trå ndlode gux r$en.dk
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7. Fqrs!*sJqwdqlt.,i,*;pqtX+sssr.,[s,[Hd.S,*n.n"*n*qplfqrppm*å,#nsn}"

1) Forslng stillet af sndelshsver Anna Vidsl: Nyt gyngestativ I gård*n. iler blev diskuteret

regler på legepladser. [n bsboer sagde, at det kun er på nffentligc legepladser, hvor der er

Itrav til taldunderlag v*d f"eks. gyngestativ. Ssr npstod en diskussinn om farskellige andre

fnr*lag til ændring af legepladxen, evt. ændringen af ksnt ved gynge*t*tiv, Forslaget blnv
'sat til sfsternnifig: t$ fnr, irn*d å$, f*r eller i mnd $. {lkke vedtaget}

å| Furslag sm altaner rnod gadeplan. [n andslshsuer spurgte, om det var rnuligt at få altan

i gadeplan. Dsr skal ned*ættes en arbnjd$grupps, d'er undersøger om det er muligt at få

opsat allaner individuelt og i gadeplan hos Københsvn KsrnmLJne. Forsl*g*t sat til

afstemning: 4S stemte for. ? i rncd. S hverken fsr ellsr i rrr*d. F*r*laget er vedtagot"

s Hg,l*ji1.,h.**f.*relgqr.

Birgit Ottesen genvalgt å$rn næstformand for ? år

Menigt be*tyrelsesmedlern Pernilfe Lnhse er valgt for 1 år.

1. $upplcsnt: Xaben $onne, valgt for å år, sr desuden FarkNst-k*ntaktpsrson

?. Suppleant: Jesper Ottesen, valgt for 1 år.

s. {+|q,"*f,.g$Lnliliqtrnåp,.f

Ådminis{rator blev genv*lgt ug samarbejdet fortsaetter,

'{0. 
HXgn$"Velt

Sertyrelsesmsdlenr Pernille Lohse nævnie forslag ti| nn arhejdsweekend, så legepfadsen

kan blive endnu bedre,. Der vil blive nedsat en arbejdsgrupFe til l*gepladsen.

En heboer nævnte beboerrurfimst, ng ønsker en afklaring på, hvsrdsn reglerne er fsr

bebserrumrnet, i det b*sfyre{sen har brugt rurnrnet til forskeNlige arrangementer, men

bebo*rnn rnå ikke bruge det. Sestyrelsen forklar*de at de fnrskellige projektsr vsr delt ud

på de fnrskellige be*tyrelsesmedlåmmer, og d*t vil b[iv* und*rsøgt hvor langt dette prnjekt

er.

SJS $trandl*dsgården
$trandlodsv*i 8?, kaelderen, ?SS0 København $

Sestyrelsens k*ntsrtid: Tir*dag kl. 19.0S-90.0S {tff. 33 58 A3 3?}
Varnremesteren træffes nrandag-torsdag kl 0?.00-1$.00 samt fredag kl. 07.00-1?.S0 på tlf. nr. 32 5B ?3 3?

WHF: www.slrandlod*gaa rden.dk
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$amme beb*er n*vnte nt d,er burde værs et tidsrurn f*r hrug af bebserr*mmst, i det der et]

enkelt $fing har va*ret test derrred til kl. Kl. 04*n0.

$arnm* bebser nævnte, at reglerne burde vffirp ens fsr alle, bl.a" i forbindelse rned at der

ikke nrå stå effehter på hagtr*pperrlp.

$anrme bsboer spurgte, hvsr hrandskiltet på K*r*ikave.|, dar hlev vedtaget for 2 år siden,

blivsr af. Se*tyrelsen undersøger, hvor lengt projel$et er nået.

Hn beb,a*r nævnte belægning på Knrsikavej er idårlig stsnd. Fcrrnanden forklarsd* at der

rvråsk* var faldet en dom om lige præcis belægning på hrandveje, således at del er

komrnunen der sksl betale nrbejdet, Dette und*rsøges nærmere.

Kornm*ntar fra sn beboer: "Vffrrrernesiercn gor et tlnt s$kk* arb*jde ng txger gtdt imod

nye bebtere""

Yderligere kummsntar fra sn beboer. Der står rigtig månge cykler i gården. Er det rnuligt at

stille nngle cyhler i cykelstativer. Sette havd* en anden bsboer en lEtrnrnentar til, i det der

for et år siden blev vedtaget på g*neralforsnmling at der skulie *psættes *t halvtag til cykler

i g*rden. H*styrelsen urienterede at dette arbejdc vsr hos en sf bestyrelse*medlemrnernfi

cg at bestyrelsen vil undersøge hvnr lar:gt arbejdet er.

Med venlig hilsen

Sestyrelsen

ller {sekretæ$ yrelsesm*dlnm)

lnl,"u

Susanne daaa (administrator og dirigent)

Michael $trand {formand} Sirgit Ottesen {næstfarrn*nd}

AJF $trandl*dsgården
StrandlCIdsv*j S?, kælderen, ?3S0 København $

Bestyrels*rrs kontortid: T{r*dag kl, '19.0CI-I0.00 {tlf. 32 5S å3 3?}

varrnemestersn træffes nrandes*.iååHffLX?J:j}iåff:J:åSYJI 0? CIa'1?,0$ på trf nr, 3? 58 ?3 3n

E",MAlL: lnfolsstra ndludx gaa rd*n.dk



Ftrmandens heretnins fsr 2S'l$

Jeg skal indledningsvis Ssre npmærttsom på, at såfremt jeg g*ber rnsn$ jeg læser beretningsn op

sriltyt*es det ittqe at I lieder mig eller jeg *r traet. Set skyldes en defekt $*m gør at jeg kan

homme til at gabe u*d højtlæsning.

SVTRNRAGHL$ER
I 2S1$ blcv der overdraget 10 andele, hvilk*t *r en anelse lav*rs end ds faregående år.

$iden nytår ?CII$ er dei*psagt ! andele, hvsr der en* f*rventes averdrag*t pr. 1 maj og den

anden til forventet sverdragelse pr, 1. juli^ Dette er det laveste antal sidsn ?S0S på nuværende

tidspunkt.

I ?S1S fardelte nverdragelserne sig som fe lger; 1 lejligh*d via liste fur børnlforældre, S via
famiti*/bekendte liste resten er solgt ekslernt, der er ikk* g;iort hrug uf rnægl*r og der er ikke givet

afsfag"

ilette er dog generelt for hele andelsboligmarkedet, hvillqet højest sar"rdsynligt skyldes de
prisstign$nEer, der har været på ejerboliger i løbet af året.

BYTTELI$TER flII.I$.
Sentyretsen har fortsat oplevet en del henvende$ser fra pntentielle ksberc, der ønsker al ltnmme

ind i vores forening, hvilket må ses at være et positivt t*gn da brug af mægler, derved undgås'

Ventetisterne blev startet np igen sidste år. $um andslsha\Ier er man nutornøtisk på den ittterne

bytteliste, såfremt man ønskei at stå på nogl* af de andre list*r skal man selv være aktiv og blive

ifirevet sp på disse, dette gor*s ved personlig hsnvendelse til hestyrelsen på tirsdage e$ler ved at

sende en mail til info@strsndlndsgaarden.dk.

$ÆLT}HRS ANSVAR
Få trods sf at bestyr*lsen - udtrykkeligt og v*dhCIldende - gør opmffirksom på, at forening*nx

regler for opsigelså og udbedrin'g af mangler naturligvis skalf*lges, $å oplever vi gang på gang, at

sdlger ntener, at lige nntap vedksmmende kan se st*rt på reglerne.

Nlen som vi har sagt det før - ag gerns sig*r igen: F*lgcr miln ikke r*gl*rnsr er det ris til sgen

røv. H;iver salget fårsinket efleisnnullerei på grund af nranglende godknndelse fra f*reningen$

sid*, har matt altså kun sig selv at takks for dst'

Bestyr*lsen har fsrtsat en masse udfordrlnger med at nverbevise sælgerne am deres forpligtelser i

forhald til eW. nrangler. Ålle mulige søforklaringer sr blevet brugt for at undgå at udbedre åbenlyse

rnangler * og bestyrulsen har brugt utrolig meget tid på dnt.

Men alle overdragelser er trsds protester endt med, at sælger har udbedret rnanglerne- Simpelthen

fordi at be*tyr*lsån ikke underskriver en uverdragetsesaftale før de nnangler, der er nævnt iVVS-

og Hl rapporter er xdbedret. Dstte gør sig også gætUe*de for evt. lovgivningsmæssig* mangler I

den bygningssagkyndige rapport.

ÅiB $trandlodsgården
$trandlodsueisS, kæid*re*, ?30fl Kobenhsvn $

Sestyrelsens k*ntortid: Tirsdag kt- 1S'0S-20 SS ttlf. 33 S8 å3 3P)

varmemesrer*n traerres *ånoag*offiffi,*J;:?;J:r13ff#Jlå*X# 0T ss-rr s0 på trr nr s? ss 33 33

E-t$ÅtL: irrftl@strandlnd*gaa rden.dk



$å beslteden herfra til frerntidig* sælgere år, at rnan lige så gndt kan sørge fnr at få brugt

manglernc i orden med det samme ng f* ette d*kumsnteret overfor bestyreNxen. Alt andet vil blst

trække snlget i langdrag.

Set gælder ogs* selv manglerne var der ds m*n *elv købte atrdelnn. il*ngang blev der også

udaåejdet rapporter. Men her v*r dnt op ti| køberen at gør* indsigelse. Og undlod den nye

andslshaver åt Ssrå det, *vert*g han ellnr hun ansvaret for manglsrn*.

Renovering af kældrs
Arbejdet måd rsnovering af Korsikavei 5 er endnu ikke afsluttet. Opsmtning af gitterkonstruktion

påbegyndes i uge 14 cg d*refter skal loftet isfilere*.

Festyrelsen havde

Nyt bulignstværk

hab,et at resten af kældr*ne kunne \iære p*begyndt i 2015, dett* er ikke sket.

På GF 2015 blev etablering af nyt bnlignetværkvedtag*t såtedes at Parknet fremover skal levere tv

signal og internet.
lnternet forventes idriftssat fra 1 april og tv signalet fra 1 juli når aftslen med Ysu$ee ophører'

Der er kcmmet infsrmation ud til bebserne, det påpeges at den enkelte beboer selv sr ansvårlig for

tilmeldirrg ti internet og tv signnl. Sebnere nred behov fur hjaolp til tilrnelding til tv kan kontakte

Bestyrelien i åbningstiden på tirsUage i maj og juni måned. Yderligere info vil følge^

GENHREL VEDTIGEHSLSEL$H
Vi har furtsat store udgifter til alrninde$ig vedligehaldelse i for*ningen og vi må forvente større

arne;Cer i de knmmunåe *r jf. den vedligeholdel*exrapport der blsv udarbejdet for et par år tilbage.

Varm*sy$temet kører ikk* aptirnalt i nogle opgång*, vi sr oprn*rksomrfie på problsrnet og

fnrsøget at få dette afhiulPet'

Der er ig*n i åCI.1S blevet udskiftet dørtelsfon*r i ? opgånge, dsr vil endvidsre blive udskifist

Us*efefåner i yderligere tn opgange indenfnr de naeste nåneder. Derved rnar:gler der lqun 5

opganse, hvsrfor bJ*tyretsen TorÅt*r rnulighed for at gøre brug af årets henseettelser til at få

afgutt*t denne CIpgåv* i indeværende år.

Der er problerner med træk fra og *mkring vinduer, dette skyldes især at den isolering der brugt i

fnrbindelse med u*s[ittning af viiluuer eftårhånden er væk. Udskiftnlng af vinduer €r også på listen

nv*r større vedligeholdclsesarbejdcr lndenfrr de nærnreste år'

Hovedtrapperne$ belægning er også ved at 1å en stand hv*r linoleum trænger til udskiftning' Ser

er indhentet et tilbud på ?50.0CI0 lEr. for udskiftning på t4 hovedtrapper'

I vedligefroldelsesplxnnn for ejendornmen var facadernå nævnt snm et af de punkter der burde

prlaritåres hojt med hensyn tll renovering. Et arbejder d*r m*get gerne sknl gennemføres i år..

ÅJts $trandlad*gården
$trandtodsvej Så" Itældåren, 1300 København $

Bestyrelsens kontortid: Tirsdag kf. 19.0S-?0.SS {tlf. 3? 5S 23 3?}

Varrneme*teren iræffÅs rnancag-t*rsdag Itt. ol.oc-is.O0 snmi fredag kt. 0?.0s-1?.0s på tlf' nr. 3? 58 23 3?- 
WSSI www-strandladegaardæn'dk
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VÅSKERIFT
Vaskeriet fik et overskud på nrrkring 13.500 kr. i2S1S, huilket må s*s sorn værende fornuftigt i

fnrhold at der skal være skanomi*k råderurn til at dæklEe en løbend* udskiftning af maskinsrne,
når dn bliver slidt ned,

Der er i øj*blikk*t hensat S0.SS0 kr. til indkob af nye n:askiner, men det rn*kker kun til en
vasksmaskine, hvis ufieldet skulle være ude.

SPKWfrVNING ÅF HU$LHJE
Bestyrelsn cg administrator hsr fnrtsst fnkus på procesilrsn omkring opkrævning af husleje med
indforsel af en nul-t*lersn*e"

Retales t'tuslejen ikk* til tiden" får man nu en rykker rned et gebyr pa ?75 kr."

Fr huslejen ikke betalt inden t* uger, *å korrtnrer der sn ny rykker * ng et nyt gebyr * med
information nffr, at man bliver ekskkrd*ret, hrris bet,alingen ikke falder inden yderligere 14 dage^

Hfter flere år med rykkergebyrer er antallet af rykkere kraftigt rsduceret, hvilket må betegnss $srrl
godt da foreningen ikke ska$ xgere kassekredit for enkslte snde{shavsre. S* pågæ}dende gebyrer
har indbragt fcreningen S.000 kr. * å0 rykker*.

ølt$N0Ml
Jeg vil ikke kornrne nærmere ind på økonarnien dette Ssnnsmgås senere, ffisn konstatere at vi
igen i år har et godt overskud på omkring 550.S0S kr, Hovedårsagen er at *t budgetteret Iån endnu
ikke er optaget.,

FF$TER
*er blev afholdt grillfest i september, Julearrsngåment id*rcnnber og fastelavn i februar. [n stor
tak til i*ær Fernille og resten af udvalget for dette flne nrrang*m*nt,

SFSTYREL:$EN
Sestyrelsesmedlem Nicolsi Vester"gaard fraflyttede ejendomrnen i løbet af året, hvortor 1.
suppleant Fernille Lnhse indtrådte i beutyrelsen i sted*t f*r"

Bestyrelsen får mångs henvencielser fra hebnsre. især ved *alg, der nenrt kunne have været
besvaret ved at gør$ brug af hjernmestden. $å hermed en npfordririg til at søge information på
hjemtnesiden først før der rettes h*nvendelse til b*styrel*en.

Der har i de senere år værst en stor udskiftning af andelshavere, rnen jeg gleeder mig over det
stnre fremmøde i aften til generalfursamlingen.

Vi sidder i bestyrelsen tit rned den furnemmelse at mångs andelshavere tror de bur til leje rned et
hujt indskud ug forening*n derfsr skal tage sig af alle problemsr i deres lejligheder. Dette er ikke
tilfældet, udgangspunktet er st fornningen kun har vedligeholdelsespligt på vinduer, centralvårme
og nfløb^ Resten *r andelshaverens pfigt at v*dligeholde herunder at fliser i badeværelse skal
værs hele og fuger intakte.

Ål& $trandlodsgården
$trar':dlodsvej S2. kælderen, 23SS Køb*nhavn $

Sestyrelsens kontLlrtid: Tirsdag hl, 19.00-2{).S0 {tlf. 3? 5813 S2l
V*rm*rnesleren træffes mandag-torsdag kl. 07.Oil-15.SCI s*rnt fiedag kl. S7.0CI-1?.SS på tlf. nr. 33 58 ?3 33

WEEI; www.$trs nd lodn gnarden,dk
g -MåtL j in fol@stran dlod* gaa rden.d k


