
Informationsmøde om tagudskiftning 

Dato: 18. august 2021, kl 19.00-21:30
Sted: La Oficina, Suomisvej 4

Formål: E/F-møde om tagprojektet
Mødet er oplysningsgrundlag for 
beslutningsprocessen på 
generalforsamling d. 24. august 2021.
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2. Status
3. Rådgivere
4. Projektets forberedelse
5. Finansieringsmodel
6. Næste skridt

Materialer og informationer om projektet bliver 
løbende gjort tilgængeligt på vores hjemmeside 
www. gammel-ladegaard.dk/projekter/tagprojektet

Alle oplysninger i materialet er kun illustrative, og der er ikke indgået bindende aftaler med rådgivere på nuværende tidspunkt

http://gammel-ladegaard.dk/projekter/


Velkommen

Deltagere:

Ejerforeningsmedlemmer

Bestyrelsen:
- Henrik Vagner, formand
- Claus Villadsen
- Henrik Sand Madsen
- Lisbeth Krogslund
- Rasmus Thambo

Administrator, Rialto Advokater
- Jens Larsen



Velkommen

Mødets formål:

v Følge op på tidligere drøftelser i ejerforeningen om tilrettelæggelse af 
udskiftning af bygningens tag.

v Fortsætte den åbne dialog blandt ejerkredsen.

v Danne et fælles oplysningsgrundlag for at vi i ejerforeningen kan træffe 
beslutning om udskiftning af taget på den kommende generalforsamling d. 
24. august 2021.

v Der er fremsendt indkaldelse til generalforsamling, hvor det fremgår, at der 
skal stemmes om, at bemyndige bestyrelsen til at forhandle og indgå 
kontrakter med diverse rådgivere og entreprenører for at kunne gennemføre 
tagudskiftningen.



2019 – Mangor-Nagel udfærdiger tilstandsrapport.

2020 – 24. august, Ordinær generalforsamling.
- Budgettet afsatte 200.000 til yderligere forberedelsesaktiviteter.

2020 – 8. september, Informationsmøde #1 
- Mangor-Nagel rapport
- Foreningen drøfter mange interessepunkter og spørgsmål 

adresseres.

Status



2021 – Bestyrelsen forbereder næste skridt i processen:

v Møde med Københavns Kommunes Tekniskforvaltning.
- Ejendommen er bevaringsværdig i klasse 3 og kommunen har 

facadecensur.
- Projektet skal skal udformes i dialog med og godkendes af 

kommunen.
- Det nye tag skal udformes som det eksisterende tag.

v Afdækning af kandidater til rollen som hovedrådgivere.

v Dialog med pengeinstitutter, advokat m.v.

v Forår og sommer afholdtes møder med potentielle rådgivere.

Status



Rådgiverprocessen
Bestyrelsen har afholdt dialog med fire potentielle rådgivere der alle har bred erfaring og 
kendt for kvalitetsbyggerier.

Dialogen har taget udgangspunkt i vores tilstandsrapport fra 2019 (Mangor-Nagel).
Der er udført besigtigelse af ejendommen og alle fire blev anmodet om, at give et 
prisoverslag på udskiftning af taget samt beskrive hvordan de mener et samarbejde skal 
se ud.

En er indtil videre identificeret som vores foretrukne hovedrådgiver for projektet.
Såfremt kontraktforhandlingerne ikke ender tilfredsstillende vil de blive erstattet af en af 
en anden.

Indtil ejerforeningen har stemt om projektet d. 24. august kan bestyrelsen ikke forhandle 
en kontrakt med rådgivere eller anmode om yderligere arbejder.



Projektforberedelse
Af hensyn til tidshorisonten, afklaring af bygningsforhold og afdækning af projektrisici er 
rådgiveren i denne indledende fase af et potentielt samarbejde blevet bedt om at få udført 
miljøundersøgelser samt dokumentation af ejendommens detaljer og tilstand.

Miljøundersøgelser af taget og infrastruktur på 6. sal er udført. De har som forventet, og 
ejendommens alder taget i betragtning, identificeret asbest i rørisolering m.v. hvilket 
kræver forsegling samt rensning af loftsarealerne. Budgettet er ikke ændret som følge af 
miljørapporten.

Dronedokumentation af bygningens infrastruktur og tilstand er udført som led i 
forberedelse af den kommende projektbeskrivelse, udbudsdesign, budgettering m.v.



Finansieringsmodel
Bestyrelsen har dialog med de førende danske kreditinstitutioner og ud fra de 
vilkår og betingelser bankerne har opstillet har vi valgt at indgå en nærmere 
dialog og forhandling med et pengeinstitut. Skulle andre præsentere endnu 
bedre vilkår kan det endelige finansieringsinstitut blive ændret.

v Rentesatsen vil under alle omstændigheder være variabel i hele 
låneperioden. Det betyder, at renten løbende vil følge den generelle 
renteudvikling i markedet.

v Det har for bestyrelsens forhandlingsproces med pengeinstitutter stor 
vægtning, at finde en løsning der så vidt muligt afskærmer ejere der ikke 
deltager i et fælleslån fra en sekundær risiko såfremt en deltager i fælleslånet 
ikke kan betale sine forpligtigelser.

Finansiering sker i 2 trin.



Finansieringsmodel
Finansiering sker i 2 trin.

Trin 1 – Byggelån (op til 51 mio. kroner):
Formålet er, at sikre finansieringen og dokumentere overfor rådgivere og 
entreprenører at der er sikkerhed for betaling af dem. Uden denne dokumentation 
kan projektet ikke påbegyndes eller forsikres.

Sikkerhed:
v Byggelån: alle ejerlejlighedsejere hæfter personligt og pro rata for lånet, begrænset 

til maksimalt 1,0 gange den enkelte ejers forholdsmæssige andel af foreningen i 
henhold til fordelingstal.

v Projektets endelige størrelse og dermed samlede udgifter kendes først når færdigt. 
Derfor er det uhensigtsmæssigt at opkræve et endnu større beløb fra ejerne for at 
sætte på en opsparingskonto ind til projektet er færdig. Først når projektets 
regnskab opgøres kan administrator opkræve det korrekte pro rata beløb fra hver 
ejer.

Vilkår: Renten er variabel, låneperiode 20 år, her og nu er renten ca. 2,0%<->2,25%.



Finansieringsmodel
Finansiering sker i 2 trin.

Trin 2 – Fælleslån (op til 50 mio. kroner):
Renten er variabel, låneperiode 20 år, her og nu er renten ca. 2,0%<->2,25%.

v De til enhver tid værende medlemmer af ejerforeningen, der vælger at deltage i 
fælleslånet, hæfter personligt og pro rata for lånet, begrænset til maksimalt 1,0 gange 
den enkelte ejers forholdsmæssige andel af lånet. Det forudsættes, at bidrag til 
betaling af låneydelsen bliver pligtig ydelse til foreningen.

v Den enkelte ejer kan til enhver tid indfri sin andel af fælleslånet, hvorefter hæftelsen 
over for banken er bortfaldet. Ved opsigelse af lånet er banken således alene berettiget 
til at rette krav mod ejerforeningen, der hæfter med hele sin formue, og mod de ejere, 
der deltager i fælleslånet og som ikke tidligere har indfriet hele sin andel af lånet.

v Banken kan ikke rejse krav mod de ejere, der har indfriet hele deres andel af lånet, 
selvom ejerne som følge af ejerforeningens vedtægter eller på anden måde hæfte for 
foreningens forpligtelser.



Finansieringsmodel
Trin 2 – Jeg ønsker ikke at deltage i et fælleslån, hvad så?

Det er op til den enkelte ejer at beslutte om du ønsker at deltage i den fælles lånefacilitet. 

v Hvis ikke du ønsker at deltage bliver du opkrævet din pro rata andel af projektet når 
administrator har opgjort projektets regnskab. Herefter etableres fælleslånet for de 
øvrige ejere.

v Banken kan ikke rejse krav mod de ejere, der har indfriet hele deres andel af lånet, 
selvom ejerne som følge af ejerforeningens vedtægter eller på anden måde hæfte for 
foreningens forpligtelser.

v Ved salg af ejerlejlighed, hvor sælger ikke foretager indfrielse af sin andel af 
fælleslånet, overgår ovennævnte hæftelse til den nye ejer. (Det er ofte sådan at en 
køber vil kræve lånet indfriet for at overtage boligen så der ingen hæftelser er på 
boligen ud over selve handlen).



Finansieringsmodel
Hvad sker der hvis jeg sælger min bolig?

Hvis du har betalt din andel af projektets udgifter kontant og dermed ikke deltaget i 
fælleslånet har det ingen indvirkning på dit salg af din bolig.

v Har du deltaget i fælleslånet og sælger din bolig kan du indfri din andel af fælleslånet 
ved handlens gennemførelse. Pengeinstituttet opkræver et gebyr for ekstraordinært 
afdrag. Det udgør for tiden kr. 1.000.

v Ved salg af ejerlejlighed, hvor sælger ikke foretager indfrielse af sin andel af 
fælleslånet, overgår ovennævnte hæftelse til den nye ejer.

v Ved overtagelse af en ejerlejlighed på tvangsauktion, hvor der resterer en hæftelse for 
lånet fra tidligere ejer, er det en betingelse, at den nye ejer ved sin indtræden i 
ejerforeningen overtager den tidligere ejers hæftelse for fælleslånet, eller alternativt 
indfrier den på ejerlejligheden hvilende andel af lånet. Gebyr for ekstraordinært afdrag 
er kr. 1.000.



Næste skridt
Generalforsamling d. 24. august

Er du forhindret i at deltage på generalforsamlingen opfordres du til at 
aflevere din fuldmagt til et medlem af bestyrelsen eller en anden ejer 
der kan stemme på dine vegne.

v Godkendelse af bestyrelsesmandatet er en forudsætning for, at vi 
kan komme videre og, at der kan indledes et samarbejde med 
rådgivere, pengeinstitut og entreprenører.

v Herefter kan kontrakt med hovedrådgiver forhandles på plads og 
projektplanlægningsfasen indledes.

v Næste informationsmøde forventes afholdt sammen med 
hovedrådgiveren, administrator og pengeinstitut, hvor projektet 
præsenteres og tidsplanen gennemgås i flere detaljer.
- Oplysninger herom kommer senere.



TAK FOR I AFTEN

Materialer og informationer om projektet 
bliver løbende gjort tilgængeligt på vores 
hjemmeside 
www. gammel-
ladegaard.dk/projekter/tagprojektet

http://gammel-ladegaard.dk/projekter/

