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G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T 
 

Mandag den 24. august 2020 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 

Gammel Ladegaard i lokaler hos La Oficina, Suomisvej 4, 1927  Frederiksberg C. 

  

Der var repræsenteret 72 af foreningens medlemmer, hvoraf 12 medlemmer var mødt i henhold til fuld-

magt. 

 

Endvidere deltog fra Piaster Revisorerne statsautoriseret revisor Stefan Sølvhøj Johansson og advokat 

Jens Larsen fra Rialtoadvokater. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Skriftlig beretning vedlægges indkaldelsen 

og suppleres på generalforsamlingen. 

3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 

4. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. Bestyrelsen foreslår en stigning på 2,75 % med virk-

ning fra 1. januar 2020, jf. budget indeholdt i regnskab 2019. Eks. 136 m², gl. 2.334,32 kr. pr. md. 

- ny 2.398,75 kr. pr. md.  

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

På valg er Henrik Vagner og Nikolaj Bjerre. Derudover er Ole Christiansen fratrådt. Henrik Vag-

ner genopstiller, mens Nikolaj Bjerre ikke genopstiller. Claus Villadsen opstiller til bestyrelsen. 

6. Valg af statsaut. revisor.  

7. Indkomne forslag:  

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ny husorden. - Forslaget er vedlagt indkaldelsen. 

 

Bestyrelsen har opdateret husordenen på baggrund af de erfaringer, der er kommet igennem de 

seneste år.   

 

B. Forslag fra Christian Ellegaard, vedrørende udlejning (genudlejning). – Forslaget er vedlagt 

indkaldelsen.  

 

Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget fra Christian Ellegaard, og bestyrelsen er af den opfat-

telse, at fremstillingen i forslaget ikke er korrekt eller dækkende. En vedtagelse af forslaget her vil 
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gå imod den tidligere drøftelse på en generalforsamling, hvor udlejning blev besluttet at skulle 

minimeres.) 

 

C. Forslag fra Bertil Scheftelowitz, hvorefter ”der opfordres til afstemning og vedtagelse, at be-

styrelsen afsøger muligheder for projektering af alternativer for finansiering af tag såsom etable-

ring af nye lejligheder på lofterne.” 

 

 

Bestyrelsen har allerede igangsat arbejde med undersøgelse af etablering af nye lejligheder på lof-

terne. Nærmere information om dette vil komme på beboermødet om taget, der er fastsat til 

08.09.2020. 

 

8. Eventuelt.  

 

 

Ad punkt 1 – Dirigent og referent. 

 

Hans-Otto Loldrup bød som foreningens formand velkommen og præsenterede bestyrelsen, revisor og 

administrator, og efter bestyrelsens indstilling blev bestyrelsesmedlemmet Henrik Vagner herefter valgt 

som dirigent, mens advokat Jens Larsen blev valgt som referent. 

 

Dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt vars-

let og beslutningsdygtig i forhold til den foreliggende dagsorden. 

 

 

Ad punkt 2 – Beretning. 

 

Hans-Otto Loldrup aflagde beretning i skriftlig form, hvilken beretning vedlægges referatet. 

 

Beretningen blev suppleret med oplysning om, at der ville blive afholdt informationsmøde 8. september 

2020 vedrørende det kommende tagrenoveringsprojekt, hvor man indgående vil informere om status og 

kommende tiltag og beslutningsproces, og herunder også fremlægge den af bestyrelsen indhentede rap-

port med overslag over udgifter ved en renovering, ligesom medlemmerne på mødet vil få lejlighed til at 

stille spørgsmål til rapporten, som vil blive præsenteret af det rådgivningsfirma, som har udarbejdet rap-

porten. 

 

Angående det aktuelle problem vedrørende altanbunde blev det oplyst, at bestyrelsen som følge af man-

ge andre arbejdsopgaver og underbemanding ikke havde fået fulgt op, men at man vender tilbage til sa-

gen med en samlet plan for, hvad der videre skal ske. Der er afholdt udgifter til nedtagning af altanbun-

de og rådgiver, hvilke udgifter foreløbigt bliver afholdt af altanfonden, indtil der foreligger en endelig 

afklaring. 
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Ved opsætning af altansejl kan dette i øvrigt kun ske i farverne naturhvid eller Frederiksberggrøn i hen-

hold til tidligere beslutning på generalforsamling, og bestyrelsen forfølger de tilfælde, hvor dette ikke 

bliver overholdt. 

 

Der er stadig problemer med affaldshåndtering, og viceværtfirmaet bruger meget tid på at sortere affald 

for de medlemmer, der ikke følger gældende retningslinjer, hvilket belaster foreningen økonomisk, da 

viceværtfirmaet tager sig betalt for opgaven. 

 

Der er en skiltning på vej med tydeliggørelse af, hvordan der skal sorteres, hvilket man kan håbe på kan 

mindske problemet, og gårdgruppen vil også kunne se på, hvad der fremadrettet  kan gøres for at af-

hjælpe problemet.  

 

Der er udført ny port, hvilket ikke er sket uden at der har været visse udfordringer og børnesygdomme, 

navnlig i form af støjproblemer, hvilket man er i færd med at afhjælpe, men porten tjener sin funktion, 

at holde uvedkommende ude fra ejendommen. Der mangler i øvrigt at blive sat i stand i porten, hvilket 

der bliver fulgt op på.  

 

Mange medlemmer har glæde af foreningens hobbyrum, men der forsvinder desværre løbende værktøj 

fra rummet, og efterhånden mangler der nu en hel del. Man skal huske at lægge værktøj på plads, når 

man har brugt det eller lånt det til brug i lejligheden. 

 

Endelig blev det oplyst, at der er sket opretning af fortov mod Åboulevard, hvilket er et projekt, som 

kommunen har stået for, og at der 9. december 2020 i øvrigt kan fejres et jubilæum for ejendommen, da 

det nævnte dato er 400 år siden at Chr. IV gav ordre til opførelse af den første ladegård på stedet. 

 

Der blev spurgt til butikkernes affaldshåndtering, og om butikkerne er berettiget til at benytte de almin-

delige affaldscontainere, hvortil Lisbeth Krogslund oplyste, at det er et emne som bestyrelsen har be-

skæftiget sig indgående med, og at butikker og erhvervslejligheder i øvrigt på lige fod med beboelseslej-

ligheder har ret til at bortskaffe almindeligt ”husholdnings”-affald i de almindelig containere, og at man 

ikke kan påtvinge dem at skulle anskaffe særskilte containere blot fordi, der er tale om erhverv. 

 

Der vil naturligvis kunne gribes ind, hvis der så bortskaffes andet og mere end almindeligt ”hushold-

nings”-affald, men det er ikke så lige til, som det kunne antyde. 

 

I tilknytning hertil blev der spurgt til om det ikke muligt at få flere flaskecontainere, hvilket bestyrelsen 

også har undersøgt og man kunne derfor oplyse, at det ikke er muligt at få flere containere. 

 

Der blev spurgt til, om problemet med altanbundende kun er gældende for de altaner, der blev udført i 

runden efter det første projekt, hvortil det blev bemærket, at noget tyder på at det er tilfældet, men at det 

først vil blive afklaret endeligt i det kommende forløb. 
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Med henvisning til støjgener blev der spurgt til om man er færdig med at justere på porten, hvortil det 

blev oplyst, at man er opmærksom på problemet, og at det også er et spørgsmål om, hvordan den bliver 

betjent, om den smækker i med støjgener til følge eller ej. Man skal bruge håndtaget, når man lukker 

porten i, så den ikke smækker. 

 

Elevatorerne er til stadighed en udfordring, da de ofte bliver fejlbetjent, og der blev efterlyst klare og ty-

delige retningslinjer for brug, så man undgår driftsnedbrud m.v., hvilket bestyrelsen herefter vil se på. 

 

Endelig blev der opfordret til at der bliver gjort noget ved det forhold, at der er mange, der har effekter 

stående på køkkentrapperne, og der blev derfor fremsat opfodring til, at man fjerner ting og effekter fra 

trapperne, da effekter på trapperne udgør en brandsikkerhedsmæssig risiko, både i forhold til, at der kan 

ske antændelse heraf, og at de kan vanskeliggøre eller helt udelukke flugt ved brand, hvorved trappernes 

funktion som flugtveje ved brand fortabes. 

 

Der fremkom ikke yderligere og dirigenten konstaterede herefter af beretningen blev taget til efterret-

ning. 

 

 

Ad punkt 3 – Årsregnskab. 

 

Statsautoriseret revisor Stefan Sølvhøj Johansson gennemgik regnskabet og bemærkede, at året resulte-

rede i et overskud på knap ca. 800.000 kr. 

 

Egenkapitalen andrager herefter knap ca. 3 mio. kr., der blev foreslået overført til næste år. 

 

Der fremkom ikke spørgsmål til regnskabet og dirigenten konstaterede herefter, at regnskabet blev god-

kendt. 

 

 

Ad punkt 4 – Budget. 

 

Stefan Sølvhøj Johansson gennemgik budgettet og bemærkede, at der er indeholdt en stigning i fælles-

udgiftsopkrævningen på 2,75 % med virkning fra 1. januar 2020, hvilken stigning svarer til stigningen i 

prisindekset. 

 

Der er i budgettet indeholdt afsætning til reparationer af elevatorer, og endvidere er der afsat 200.000 kr. 

til rådgiver m.v. i forbindelse med opstart af det kommende tagrenoveringsprojekt. 

 

Dirigenten konstaterede herefter at budgettet med den heri indeholdte forhøjelse af fællesudgifterne med 

2,75 % pr. 1. januar 2020 blev godkendt. 
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Ad punkt 5 – Valg til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt og derudover blev Claus Villadsen,     og Henrik Sand 

Madsen, HTP 6, 4.tv., valgt som nye bestyrelsesmedlemmer for Nikolaj Bjerre og Ole Christiansen, der 

var fratrådte, og ikke modtog genvalg.  

 

Bestyrelsen har efter konstitution med Hans-Otto Loldrup som formand følgende sammensætning: 

 

Hans-Otto Loldrup, formand    på valg i 2021 

Lisbeth Krogslund, bestyrelsesmedlem  på valg i 2021 

Henrik Vagner, bestyrelsesmedlem   på valg i 2022 

Claus Villadsen, bestyrelsesmedlem   på valg i 2022 

Henrik Sand Madsen, bestyrelsesmedlem  på valg i 2022 

 

 

Ad punkt 6 – Valg af revisor. 

 

Piaster Revisorerne ved statsautoriseret revisor Stefan Sølvhøj Johansson blev efter bestyrelsens indstil-

ling genvalgt. 

 

 

Ad punkt 7 – Indkomne forslag. 

 

7.A – Opdatering og ændring respektive præcisering af bestemmelser i husorden. 

 

Bestyrelsesmedlemmet Lisbeth Krogslund gennemgik det foreliggende forslag, og der fremkom herefter 

forslag til yderligere ændringer og tilføjelser m.v. 

 

Herunder fremkom der forslag om forbud mod rygning på altaner, og at der skal ske visse præciseringer 

af regler i forhold til butikker og erhverv, så det indskærpes, hvad der gælder. 

 

Et medlem forslog, at det særskilt bliver skrevet ind i husordenen, at porten bliver behandlet, så der ikke 

udgår støj herfra. 

 

Efter tilkendegivelse fra forsamlingen var der ikke stemning for et forbud mod rygning på altaner. I øv-

rigt blev forslaget på baggrund af de stedfundne drøftelser og fremkomne forslag til ændringer og tilfø-

jelser udskudt til vedtagelse på en særskilt hertil indkaldt generalforsamling, hvor de foreslåede ændrin-

ger og tilføjelser m.v. vil indgå. 

 

 

7.B – Forslag fra Christian Ellegaard vedrørende udlejning. 
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Christian Ellegaard motiverede forslaget, og fremhævede herved, at der ikke ved de i 2006 og 2014 af-

holdte generalforsamlinger, hvor spørgsmål om udlejning havde været til debat og afstemning, havde 

været taget højde for restejendommen og de særlige forhold, der her gør sig gældende. 

 

Restejendommen er derfor interesseret i at indgå i dialog med bestyrelsen (og foreningen), da der fore-

ligger en ny situation, hvor lejlighederne i restejendommen er solgt til interessenterne i restejendommen. 

 

Interessenterne har derved ikke købt lejlighederne med henblik på udlejning som sådan, men fortsætter 

blot enkeltvis den virksomhed, som ellers ville have været fortsat af interessenterne samlet. 

 

Man er interesseret i at finde en løsning, så der fortsat kan opretholdes et udlejningsforbud, som ved-

tægtsmæssigt ikke gælder for restejendommen, men som tilgodeser begge parter. 

 

Efter den herefter stedfundne debat tilkendegav bestyrelsen, at man er indstillet på at indlede en dialog 

med interessenterne i den tidligere restejendom og også at holde et møde, og med konstatering heraf 

overgik man herefter til næste punkt på dagsordenen. 

 

7.C – Forslag fra Bertil Scheftelowitz angående afsøgning af muligheder projektering af alternativer for 

finansiering af tag. 

 

Bestyrelsen tilkendegav, at man ved opdraget til rådgiver har inddraget spørgsmål om etablering af nye 

taglejligheder til finansiering af tagrenoveringsprojektet, og at der vil blive redegjort herfor på det 

kommende informationsmøde. 

 

Med konstatering heraf blev forslaget herefter trukket. 

 

 

Ad punkt 8 – Eventuelt. 

 

Der blev tilkendegivet en generel opfodring til medlemmerne om at sørge for at holde døre til køkken-

trapper lukket. 

 

Endvidere blev der opfordret til, at der bliver opsat en opslagstavle i gården, så man kan skrive sig op og 

reservere grill og borde, hvilket bliver en opgave for gårdgruppen at tage fat i. 

 

Endelig tilkendegav et medlem kritik af, at bestyrelsen har indledt retssag mod en af interessenterne i 

den tidligere restejendom angående dennes ret til at genudleje lejligheden, idet spørgsmålet burde have 

været forelagt generalforsamlingen til beslutning. 

 

Der fremkom ikke yderligere og dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt. – General-

forsamlingen hævet. 
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----oooo0oooo----- 

 

Som dirigent: Som referent: 

 

 

…………………………………….. ……………………………………… 

Henrik Vagner Jens Larsen 


