Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
Store Kongensgade 24B
1264 København K
1-450

Referat
af ekstraordinær generalforsamling i

Andelsboligforeningen Strandbo I.

Dagsordenen var følgende:
1. Forhøjelse af ramme til udskiftning af stigestrenge, relining af faldstammer og
renovering af elevatorer fra 25.000.000 til 35.000.000 kr.
2. Ramme til renovering af kloakker, omfangsdræn samt skybrudssikring af
kældernedgange på 3,5 mio. kr.
Andelshaverne sendte eller mailede deres brevstemme direkte til administrationen ved Michael
Suhr Fabrin fra Sven Westergaards Ejendomsadministrationen A/S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 ud af foreningens 117 andelshavere valgte at afgive deres stemme.
1. Forhøjelse af ramme til udskiftning af stigestrenge, relining af faldstammer og
renovering af elevatorer fra 25.000.000 til 35.000.000 kr.
Den tidligere vedtagne budgetramme på kr. 25.000.000, ønskes udvidet til en ramme på kr. 35.000.000.
Bestyrelsen bemyndiges til at finansiere udgiften via optagelse af byggelån og realkreditlån. Den endelige
finansiering består af en egenfinansiering på kr. 2.600.000 og et afdragsfrit realkreditlån med en fast
rente, med et provenu på kr. 32.400.000.
Finansieringen etableres med afdragsfrihed i op til 30 år og dermed størst mulig restgæld ved udløb.
Der hæftes jf. foreningens vedtægter for finansieringen.
Forslaget vil ikke medføre en stigning i boligafgiften, da renoveringen vil medføre et fald i foreningens
forsikringspræmie og udgiften til vedligehold af foreningens VVS-installationer.

Forslaget blev vedtaget med 44 stemmer for, 18 imod og 4 blanke.

2. Ramme til renovering af kloakker, omfangsdræn samt skybrudssikring af
kældernedgange på 3,5 mio. kr.
Bestyrelsen for andelsboligforeningen ønsker bemyndigelse til, at renovere foreningen kloakker i gården i
forbindelse med etablering af det nye gårdmiljø i samarbejde med Københavns kommune.
Rammen til projektet udgør 3.500.000 kr.
Bestyrelsen bemyndiges til at finansiere udgiften via optagelse af byggelån og realkreditlån.
Den endelige finansiering består af et realkreditlån med en fast rente og afdrag, med 30 års løbetid.
Der hæftes jf. foreningens vedtægter for finansieringen.
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Fredag den 12. februar 2021, afholdtes ekstraordinær skriftlig generalforsamling i
Andelsboligforeningen Strandbo I. Afstemningen blev afsluttet fredag den 12. februar
2021, kl. 23.59.

Forslaget vil ikke medføre en stigning i boligafgiften.

Forslaget blev vedtaget med 50 stemmer for, 13 imod og 3 blanke.
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Nærværende referat er underskrevet med NemId af dirigent, formanden samt de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i A/B Strandbo I
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