Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
A/B Vævergården
Andelsboligforeningen Vævergården afholdt ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2016
kl. 18.30 i foreningens fælleshus.
Den ekstraordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

Bestyrelsesformand Carl-Aage Hansen bød på vegne af bestyrelsen de fremmødte velkommen. Udover
foreningens beboere deltog fra ØENS Ejendomsadministration Ole Benny Nielsen og Tanja Rasmussen.

Ad pkt. 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Benny Nielsen som dirigent og Tanja Rasmussen som referent. Dette blev
enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens
vedtægt.
På generalforsamlingen var 44 ud af foreningens 60 andele repræsenteret. Heraf var 4 andele
repræsenteret ved fuldmagt.
Jf. vedtægtens § 26, stk. 2 kræver vedtagelse af omlægning af foreningens lån kvalificeret flertal.
Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig i samtlige dagsordenens punkter.

Ad pkt. 2 Forslag om omlægning af foreningens realkreditlån
Dirigenten gennemgik kort bestyrelsens forslag og oplyste, at der siden indkaldelsen havde været mindre
ændringer i kursen på det foreslåede lån. Det betød, at besparelsen ved omlægning ville være mindre end
angivet i dagsordenen, men dog på nogenlunde samme niveau.
Der er omkostninger forbundet med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling og omlægning af lån, til
Realkredit Danmark og ØENS Ejendomsadministration med i alt ca. 35.000,- kr.
Det blev pointeret, at en omlægning set over lånets løbetid vil betyde besparelser for foreningen.
En andelshaver påpegede, at omlægning af foreningens lån tidligere var blevet undersøgt, men at det
dengang ikke ville medføre besparelser foreningen, hvorfor det ikke blev vedtaget.
Herefter bragte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen foreslår at omlægge foreningens realkreditlån med en hovedstol på 2.088.000,- kr., en
rente på 3 % og en restløbetid på ca. 27 år til et nyt realkreditlån med en rente på 2 % og en
restløbetid på 30 år. Dette lån har oprindeligt finansieret foreningens p-plads.
Det nye lån optages med en hovedstol på anslået 1.992.000,- kr., der udelukkende anvendes til
indfrielse af det eksisterende lån. Foreningen opnår herved en anslået årlig besparelse i ydelsen på
ca. 17.000,- kr. eller i lånets løbetid ca. 510.000,- kr.

København S, den

/

2016

___________________________________
Ole Benny Nielsen, dirigent

Carl-Aage Hansen

Jens Mogensen

Carsten Holder

_______________________________________________________________________________________
Steen Bo Klahn

Randi Hansen
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