
Bestyrelsens beretning – 27. maj 2019 m. 
tilføjelser (opdateret august 2019) 
 

Kære alle 

Det har været et begivenhedsrigt år, hvor vi har fået skiftet taget og lavet nye fuger i ejendommens facade. 

Udover disse to store projekter, så er det særligt de byggesager – og deraf relaterede problemer – der har 

været i gang i foreningen de seneste ti års tid, der har fyldt.  

Som det fremgår af det følgende, er et af bestyrelsesmedlemmerne (ejer af lejlighed nr. 27, 3. sal) part i 

flere af sagerne og dermed inhabil. Et andet bestyrelsesmedlem (Bjarne Hedelund) har desuden valgt at 

erklære sig inhabil i flere af sagerne. Det betyder, at “bestyrelsen” – hvor andet ikke er nævnt - i det 

følgende refererer til Nitin Ruparelia, Britta Godiksen og Anders Langhede, mens ”den samlede bestyrelse” 

vil blive benyttet, hvor alle fem har deltaget.  

Udover en beskrivelse af, hvad der er sket i foreningen det seneste år, indeholder denne beretning en 

række punkter/udeståender, som foreningen skal have en afklaring på hurtigst muligt. Sagerne omhandler 

væsentlige økonomiske beløb (en enkelt ejers udestående overfor foreningen beløber sig til over 450.000 

kr.) og har gjort det tydeligt, at det er et meget stort behov for at sikre større gennemsigtighed og 

dokumentation af de ting, der foregår i foreningen. Bestyrelsen håber derfor på kommende 

generalforsamling at opnå mandat til at kunne gennemføre de forslag til løsninger af udeståender, som 

nævnes under de enkelte punkter.  

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at møde talstærkt op eller sørge for at give fuldmagt til 

bestyrelsen eller andre medlemmer, der planlægger at dukke op på generalforsamlingen, så 

generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

 

Tagskifte og facadearbejdet 
Tagskiftet er færdigt og på nær en af taglejlighederne (se senere) er det indre arbejde også afsluttet. 

Facadearbejdet er ikke helt færdigt, da nogle af fugerne i stueetagen er frostsprængte og smuldrer. Disse er 

planlagt til udbedring i løbet af juni. 

Når det resterende fugearbejde er færdigt og vi har rådgivers samlede afrapportering sender bestyrelsen 

en samlet beskrivelse ud inklusive et samlet økonomisk overblik. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

19/8 Vi afventer svar fra entreprenør med dato for, hvornår fugearbejdet færdiggøres 
 

19/8 Endelig økonomi – Lånet er ved at blive gjort op og I modtager information snarest. Der vil 
være mulighed for at afbetale sin del af lånet med det samme  

19/8 Hegn nr. 29 skal udbedres 

  

  



  

 

Tagaltan og vandskader i nummer 25 

Tagaltanen i nr. 25, 3. sal 
I forbindelse med tagskiftet blev bestyrelsen bekendt med, at tagaltanen tilhørende nr. 25, 3. sal (Christian 
Jørgensen) var opført uden gyldig byggetilladelse. Tagaltanen er blevet opført af en tidligere ejer (3. 
seneste ejer) og både nuværende og forrige ejer har købt lejligheden i god tro. 
 
I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling 15. november 2018 holdt den samlede bestyrelse 

møde med administrator og familien Jørgensen. På mødet blev det aftalt, at familien Jørgensen kontaktede 

Compara og Københavns Kommune med henblik på, at lovliggøre tagaltanen. Altanen er siden blevet 

bygget om og seneste melding er, at altanen er blevet godkendt af kommunen og kun afventer 

ibrugtagningstilladelse. 

Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med den nuværende ejer af nr. 25, 3. sal omkring lovliggørelsen.  
 
 

Vandskader i nr. 25 
 
Forholdet omkring den manglende byggetilladelse til tagaltanen i nr. 25, 3. sal kom frem i forbindelse med 
undersøgelse af en vandskade i lejligheden under (nr. 25, 2. tv). Vandskaden skyldes ifølge rådgiver en 
kombination af fejlkonstruktioner på tagaltanen og slid på taget. Dvs. en kombination af forhold, der er 
tagaltanejers ansvar og foreningens ansvar. Samtidig har en række forhold i kommunikationen mellem 
ejeren af nr. 25, 2. tv., lejeren af nr. 25, 2. tv. og foreningens vicevært og tidligere formand ført til, at der 
ikke er reageret hurtigt på vandskaden. Det har blandt andet betydet, at vandskaden har udviklet sig 
yderligere og også påvirket lejligheden under (nr. 25, 1. tv.). 
 
På baggrund af de ovenstående forhold og i dialog med både rådgiver og administrator, er bestyrelsen og 
nuværende ejer af nr. 25, 3. sal. nået frem til en aftale, hvor det økonomiske ansvar er blevet delt. Ejeren af 
nr. 25, 3. sal har påtaget sig omkostningerne vedrørende undersøgelse, udtørring og bestemmelse af skade 
samt udbedring af svamp og rådskade, mens foreningen har påtaget sig udgifterne ved at udbedre 
skaderne i nr. 25, 2. tv. og 25, 1. tv. (anslået ca. 45.000 kr.). 
 
Bestyrelsen og familien Jørgensen. har været i dialog omkring, hvorvidt der kan gøres et økonomisk krav 
gældende overfor den tidligere ejer, der konstruerede den ulovlige tagaltan. Dette er dog ikke afklaret. 
 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

GF Ejer af 25, 3. sal oplyste, at det næppe er muligt at stille krav mod den tidligere ejer, der 
opførte altanen ulovligt 

19/8 2019 Vandskader i lejligheder er udbedret 

  

 

Sager med ejer af nummer 27, 3. sal 
 



Tagaltan nr. 27, 3. sal og problemer med at få udleveret byggetilladelse 
 
På det ovenfor nævnte møde om tagaltanen i nummer 25, indvilligede ejer af nr. 27, 3. sal i, at han ville 
udlevere en kopi af byggetilladelsen til sin tagaltan. Dette med henblik på, at familien Jørgensen kunne 
bruge den som udgangspunkt for dialogen med Københavns Kommune om lovliggørelse af deres tagaltan.  
Efter mødet forsøgte ejeren af 25, 3. sal flere gange at få udleveret den lovede kopi af byggetilladelsen, 
men uden held. Først undskyldte ejer af 27, 3. sal sig med, at han ikke kunne finde byggetilladelsen og 
dernæst ville han kun udlevere et sagsnummer. Familien Jørgensen finder ikke noget på det oplyste 
sagsnummer ved kommunen og kontakter derfor (den resterende del af) bestyrelsen for at få hjælp. 
 
Efter et møde med ejeren af 25, 3. sal beslutter bestyrelsen sig for at gå ind i sagen. Bestyrelsesformanden 
henvender sig personligt til ejer af 27, 3. sal for at få udleveret byggetilladelsen. Først undskylder ejer af 27, 
3. sal sig med, at han ikke vil udlevere byggetilladelsen, fordi der står personlige oplysninger i den. Da der 
stilles spørgsmålstegn til rigtigheden heraf, ændrer han forklaring til, at han ikke ønsker at udlevere 
byggetilladelsen, fordi han har brugt mange år på at slås med kommunen og ikke bare vil ”servere det hele” 
for familien Jørgensen. Efter lidt yderligere diskussion, hvor det påpeges, at han har lovet at hjælpe, 
indvilliger ejer af 27, 3. sal i at sende noget. Senere samme aften (19/11-2018) får bestyrelsen tilsendt et 
billede af et dokument med et nyt sagsnummer (se bilag 1), hvor dele af teksten er dækket til. Ejer af 27, 3. 
sal forklarer tildækningen med, at det er personlige oplysninger, der ikke har noget med tagaltanen at gøre. 
 
Ved hjælp af det nye sagsnummer finder administrator frem til det fulde dokument, hvor det fremgår, at 
den tildækkede del omhandler altanen og at byggetilladelsen er til en fransk altan (se bilag 2). 
 
Ejeren af 27, 3’s ageren og forsøg på at skjule byggetilladelsen og ordlyden i byggetilladelsen gav anledning 
til, at den resterende del af bestyrelsen rådfører sig med Compara og administrator. Vurderingen er, at 
byggetilladelsen ikke dækker den konkrete udførelse af tagaltanen, da denne ikke er udført som fransk 
altan. Denne tolkning understøttes af, at ejeren af 27, 3 heller ikke er i stand til at fremvise en 
ibrugtagningstilladelse til tagaltanen. 
 
Det ovenfor beskrevne forløb førte til, at bestyrelsen stod med en række vigtige spørgsmål: 

• For det første var det blevet tydeligt, at ejeren af 27, 3 ikke længere kunne anses som en habil del 

af bestyrelsen. Det er den resterende del af bestyrelsens klare holdning, at man som 

bestyrelsesmedlem skal arbejde for foreningens interesser. Ejeren af 27, 3. sals handlinger omkring 

udlevering af byggetilladelse og det manglende samarbejde rejste tvivl om der var 

interessekonflikter og vurderingen var derfor, at det bedste var at arbejde ud fra et 

forsigtighedsprincip og betragte ejeren af 27, 3 som inhabil. 

• For det andet vurderede bestyrelsen, at det var nødvendigt at undersøge de andre byggesager i 27, 

3. sal nærmere. Dette særligt med henblik på at sikre, at foreningen ikke gjorde noget ulovligt eller 

delagtiggjorde sig i noget ulovligt, ved at bevare/genopføre tagaltanen og de ulovlige 

ovenlysvinduer. 

 
For at sikre, at foreningen blev holdt skadefri, forelagde bestyrelsen en række betingelser for ejeren af 27, 
3. sal for at kunne fortsætte den del af tagarbejdet, der vedrørte tagaltan og ovenlysvinduer i nummer 27 
(se bilag 3, 3a og 3b for at se betingelser vedrørende altanen). Ejeren af 27, 3. sal reagerer ved at cc’e 
bestyrelsen i en mail til Københavns Kommune, hvor han beder dem bekræfte gyldigheden af 
byggetilladelsen til altanen (27/11 2018). Det lykkes kun at få ejeren af 27, 3. sal til at underskrive bilagene i 
versioner, hvor han selv er inde og ændre i dokumenterne. 



Bestyrelsen kontakter ligeledes kommunen, hvor beskeden er, at det ikke er en helt let sag og at de bliver 
nødt til at undersøge det nærmere. Den 14/12 2018 meddeler Københavns Kommune, at byggetilladelsen 
er gyldig, da de vælger at forholde sig til tegningerne og ikke ordlyden i tilladelsen. 
 
Bestyrelsen tager afgørelsen omkring tagaltanen til efterretning, men afventer fortsat at se en 
ibrugtagningstilladelse. Der foreligger stadig ikke gyldig byggetilladelse til ovenlysvinduerne. 
 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

  

  

  

 

De ulovlige ovenlysvinduer i nr. 27, 3. sal 
Ovenlysvinduerne i nr. 27, 3. sal er stadig ikke godkendt eller tilbageført, hvorfor foreningen risikerer 

dagbøder. Så vidt bestyrelsen og administrator har kunnet finde frem til, er det tredje gang, at ejeren søger 

om en godkendelse af de ulovlige ovenlysvinduer og første afslag som bestyrelsen kender til, ligger mange 

år tilbage. Compara har vurderet vinduer og tilladelser og har anbefalet ejeren, at han lovliggør, hvilket dog 

ikke er sket. Ifølge Compara er den byggetilladelse, der er givet til vinduer meget tydelig og vinduerne er 

tydeligt ulovlige. 

De ulovlige vinduer har desuden påført foreningen meromkostninger i forbindelse med tagskiftet på 

anslået 25.000 kr. 

Ejeren af 27, 3. sal har (via sin advokat) argumenteret for, at foreningen burde have været bekendt med, at 

købet af loftsrum ville give flere vinduer. Så vidt bestyrelsen er orienteret, så er de ulovlige vinduer 

etableret i den oprindelige del af lejligheden og ikke, hvor de tidligere loftsrum var. Bestyrelsen vil på 

generalforsamlingen bede om mandat til 1) at forelægge ejeren 27, 3. sal en tidsfrist til at få ovennævnte 

tilladelser på plads og – hvis tidsfristen ikke overholdes – 2) tage de nødvendige retslige skridt i samarbejde 

med en advokat. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

28/5 2019 Det er – via anden vej – blevet bestyrelsen bekendt, at kommunen afslog ansøgningen ca. 
en måned forud for generalforsamlingen (dog med mulighed for at ansøgningen kan 
genoptages frem til ultimo juni, hvis der kommer nye oplysninger). Bestyrelsen hæfter sig 
ved, at ejer af 27, 3. sal ikke har oplyst bestyrelsen herom, hverken forud for eller på 
generalforsamlingen – og dette på trods af flere skriftlige forespørgsler på en status og at 
vinduerne indgik i denne beretning på generalforsamlingen 

4/7 2019 Meldingen fra kommunen er, at Niels ikke har indsendt nye oplysninger indenfor 
tidsfristen. 
Vi må derfor forvente, at der kommer krav om lovliggørelse og dagbøder såfremt 
påbuddet ikke efterkommes. 

19/8 2019 Bestyrelsen har kontaktet Københavns Kommune for en status 

  

 

Loftsrum, brandvej, den deponerede købssum, manglende betaling efter fordelingstal og 

sprinkleranlæg 
 



På en ekstraordinær generalforsamling d. 9. februar 2007 fik ejeren af 27, 3. sal lov til at købe 8 loftsrum 

med henblik på at indlemme disse i sin lejlighed. Købssummen på 280.000 kr. blev deponeret d. 13. juni 

2007. De deponerede midler er – på trods af, at ejeren af 27, 3. sal har taget de ekstra kvadratmeter i brug 

og gentagne gange har lovet at frigive midlerne – stadig ikke blevet frigivet. Senest lovede han at frigive 

dem på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. november 2018, men bestyrelse og administrator er – 

på trods af at have efterspurgt oplysninger herom gentagne gange – ikke bekendt med, at der er taget 

initiativ til at frigive købssummen, der inklusive renter nu beløber sig til ca. 304.000 kr. Som konsekvens 

heraf vil bestyrelsen på generalforsamlingen bede om mandat til at bringe ovennævnte forhold på plads. 

Dvs. at undersøge, hvad det kræver at få frigivet midlerne hurtigst muligt og om nødvendigt tage retlige 

skridt hertil. 

Det er væsentligt at få frigivet de deponerede midler hurtigst muligt til gavn for alle foreningens 

medlemmer. Denne sum kan muligvis stadig nå at bidrage til, at lånet til fuge-/facadearbejdet kan 

nedsættes og hver enkelt lejlighed dermed kommer til at skylde mindre i lån alt efter fordelingstal. 

Det fremgår af referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, at ejeren af 27, 3. sal oplyste 

foreningens medlemmer, at salget af loftsrum ikke er skattepligtigt for foreningen. Der er dog ikke fremlagt 

dokumentation herfor og omstændighederne omkring salget af viceværtlejligheden gør, at bestyrelsen 

kræver, at ejeren af 27, 3. sal fremviser dokumentation for, at foreningen ikke er skattepligtig af 

købssummen for loftsrummene.  

Ejeren af 27, 3. sal har desuden forsøgt at gøre krav på renterne af den deponerede købssum (pt. ca. 24.000 

kr.) og flere gange argumenteret for, at han vil have afslag i prisen. Bestyrelsen har i alle tilfælde henvist til, 

at sådanne spørgsmål først og fremmest skal afklares juridisk og herefter tages op på en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens umiddelbare holdning er, at renterne må tilhøre foreningen, 

da 1) ejeren af 27, 3. sal har inddraget det tilkøbte areal i lejligheden og taget det i brug for mange år siden 

og 2) det er ejeren af 27, 3. sals eget ansvar, at ombygningen ikke er godkendt og midlerne frigivet for lang 

tid siden. 

Ombygningen af 27, 3. sal er sket uden gyldig byggetilladelse og foreningen risikerer bøder fra kommunen. 

Det primære problem er, at ejeren af 27, 3. sal har spærret en brandvej, hvorfor ejendommen ikke har 

opfyldt brandregulativerne i omkring 10-11 år. Endvidere har foreningen - bestyrelsen bekendt - ikke 

modtaget tegninger og dokumentation, der tydeligt viser de ændringer af ejendommen som ombygningen 

har medført for de fælles installationer. Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling bede om 

mandat til at kræve, at ejeren af 27, 3. sal betaler eventuelle omkostninger, dvs. bøder, udgifter til 

dokumentation mv. 

Loftsrummene blev inddraget i lejligheden for over ti år siden, men ejeren af 27, 3. sal har ikke taget 

initiativ til at opdatere fordelingstallet. Det betyder, at han – ifølge en forsigtig og konservativ beregning – 

skylder foreningen over 120.000 kr. i fællesudgifter alene (manglende renteindtægter og eventuelle bidrag 

til fælleslån ikke medtaget). Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling bede om mandat til at 

søge juridisk bistand til at udregne det præcise skyldige beløb og opkræve dette af ejeren af 27, 3.sal. 

For at lovliggøre ombygningen har ejeren af 27, 3. sal fået lov til at etablere et sprinkleranlæg i opgang 25 

og 27 (Generalforsamling 2016). Sprinkleranlægget er endnu ikke i funktion, da det ikke er godkendt af 

myndighederne. Ejeren af 27, 3. sal har forsøgt at få foreningen til at betale/lægge ud for dele af anlægget, 

hvilket bestyrelsen har afslået. Hertil kommer, at foreningen har været nødsaget til at betale flere regninger 

til TDC, da internetaftalen på sprinkleranlægget blev sat i gang før anlægget var i drift. Bestyrelsen valgte at 



betale, da foreningen ellers risikerede inkasso. Samtidig måtte bestyrelsen og ikke ejeren af 27, 3. sal, sørge 

for at sætte abonnementet i bero. 

Det er blevet bestyrelsen bekendt, at ejeren af 27, 3. sal var bekendt med krav om sprinkleranlæg allerede i 

2012. På trods heraf, er det – bestyrelsen bekendt – først i 2016, at han tager initiativ til at etablere 

sprinkleranlæg. Samtidig er hele processen blevet forhalet, da ejeren af 27, 3. sal og København Kommune 

har diskuteret, hvorvidt der var indsendt en korrekt projektbeskrivelse. Kommunen efterspørger 

projektbeskrivelsen d. 30. november 2016, hvor de også henviser til en byggetilladelse fra 2012. 

 

Bestyrelse og administrator er blevet opmærksomme på, at der er uoverensstemmelser mellem de 

kvadratmetertal, der fremgår af BBR-opgørelserne, købsforslaget og det antal kvadratmeter ejeren af 27, 3. 

sal har inddraget i lejligheden ifølge referatet på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker derfor 

dokumentation, der præcist redegør for, hvor mange kvadratmeter fællesareal, der er inddraget i 

lejligheden. 

 

Samlet set er det bestyrelsens oplevelse og vurdering, at ejeren af 27, 3. sal ikke har taget det nødvendige 

og rettidige ansvar ift. at få styr på de mange udeståender, men tværtimod har forsøgt at forhale tingene. 

Dette understøttes af, at ejeren endnu ikke har svaret på spørgsmålene i gentagne mails, hvor bestyrelsen 

udbeder sig en status på de forskellige punkter (Bilag 4, mail sendt d. 13. marts 2019). Samtidig er 

bestyrelsen blevet opmærksom på, at der er flere uafklarede forhold ift. købet af loftsrummene, herunder 

manglende købsaftale, manglende dokumentation og tegninger for ændringer af foreningens ejendom, 

antal kvadratmeter, der er blevet inddraget i nr. 27, 3. sal, usikkerhed om hvorvidt, der skal betales skat 

m.m. Bestyrelsen beder derfor ejeren af 27, 3. sal fremlægge denne dokumentation på den kommende 

generalforsamling. 

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling bede om mandat til at kontakte en advokat for en 

vurdering af hele situationen/processen med ejeren af 27. 3. sal for at få en afklaring af ovennævnte 

udeståender hurtigst muligt.  

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

  

 Hvis ombygningen kræver vedtægtsændringer, påhviler udgiften hertil E27, 3. sal (ref. 4. 
dec. 2006). 

 Byggetilladelsen opstiller krav til dørene ind til lejlighederne. Vi skal have dokumenteret, 
hvorvidt de nuværende døre opfylder de krav. Dette dokumentationskrav påhviler ejer af 
27, 3. sal. 

19/8 2019 Bestyrelsen har kontaktet Københavns Kommune for en status 

  

 

Indre arbejder i nr. 27, 3. sal i forbindelse med tagarbejdet 
Ejer af 27, 3. sal har krævet, at det indre arbejde i hans lejlighed udføres af andre håndværkere end dem, 

der har stået for de andre indvendige arbejder. Dette ville medføre en merudgift for foreningen, hvorfor 

bestyrelsen har afslået. Bestyrelsen har tilbudt ejer et beløb svarende til foreningens udgifter mod, at han 

selv står for de indvendige arbejder, men han har afslået dette og i samme ombæring truet med at hive 



foreningen i retten. Bestyrelsen vil om nødvendigt bede generalforsamlingen om mandat til at afklare 

denne situation med en advokat, jf. ovenfor. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

19/8 2019 Bestyrelsen har ikke hørt yderligere fra ejer af 27, 3. sal.  
De 24.500 kr. er fortsat sat til side. 

  

  

 

Ejendommens tilstand, storskrald og brug af fællesrum  
For at få et overblik over ejendommens tilstand og eventuelle fremtidige projekter foretog bestyrelsen en 

gennemgang af ejendommen d. 10. marts 2019. Udover bestyrelsen, deltog foreningens vicevært. 

 

Ejendommens tilstand 

• Ved kraftig nedbør trænger der vand ind i kælderen i nr. 31 (tørrekælder + et depotrum) 

• Trapperne fra 1. sal og op trænger til vedligehold. 

• Der er observeret enkelte revner i kældermure – sandsynligvis sætningsskader. Ifølge 

rådgiver ser de dog ikke alvorlige ud 

• Asfalt og fortov omkring ejendommen er nedslidt/hullet og kommunen vil sandsynligvis 

komme med krav om udbedring  

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

27/5 2019 Kommende lovkrav omkring udskiftning af varmtvandsmålere i hele ejendommen. Anslået 
udgift 50.000 kr. 

27/5 2019 Malerarbejde i opgang i nr. 31 (gammel udtørret vandskade) 

19/8 2019 Overvejelser omkring vedligehold af trapper. Kan trætrapperne slibes og lakeres igen 

  

 

Storskrald 

Der er problemer med henstilling af storskrald for enden af nabobygningen (ved Linde Allé). Bestyrelsen 

indskærper, at foreningens medlemmer ikke sætter storskrald ud, men det er et emne, der vedrører hele 

grundejerforeningen. Grundejerforeningen er opmærksom på problemet. 

 

Fællesrum 

I forbindelse med gennemgangen af ejendommen kom det frem, at ejeren af 27, 3. sal bruger 

redskabsskuret til opbevaring af motorcykel og et af foreningens kælderrum i nr. 27 til personlig 

opbevaring. Efter eget udsagn har han en aftale med en tidligere bestyrelse, men han har ikke kunnet 

fremvise dokumentation herfor. Der er ikke nogen i den nuværende bestyrelse, der tidligere har hørt noget 

om disse aftaler. Efter bestyrelsens mening er det problematisk, at aftalerne ikke er blevet dokumenteret 

og lagt frem, så hele foreningen er informeret. Bestyrelsen kræver, at ejeren af 27, 3. sal fremlægger 

dokumentation for at måtte bruge redskabsskur og kælderrum. 



Bestyrelsen ønsker en drøftelse af fællesrummenes anvendelse, herunder om de fx skal lejes ud til beboere, 

der ønsker ekstra opbevaringsplads. Såfremt der er tilslutning hertil på generalforsamlingen, vil bestyrelsen 

kræve, at ejeren af 27, 3. sal rydder både skur og kælderrum for personlige ejendele og overdrager 

nøglerne til bestyrelsen indenfor 14 dage efter generalforsamlingen.  

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

19/8 2019 Der er sendt information ud med svarfrist d. 25/8 2019 

  

  

 

Møde med ejer af 27, 3. sal og efterfølgende korrespondance 
Efter gennemgangen af ejendommen holdt bestyrelsen – efter anmodning fra ejeren af 27, 3. sal – et 

møde. På mødet blev flere af de ovenstående sager diskuteret og bestyrelsen indskærpede, at de 

forskellige forhold skal frem i lyset overfor resten af foreningen og at bestyrelse og forening kun kan 

forholde sig til, hvad der bliver oplyst. Ejeren af 27, 3. sal tilkendegav, at han lå inde med forskellige 

dokumenter/mails ang. udarbejdelse af købsaftale, opdateret boligareal og korrespondance og aftaler med 

administrator og Københavns Kommune og at han ville sende dem til bestyrelsen.  

Efter mødet sendte bestyrelsen en mail inkl. flere rykkere til ejer af 27, 3. sal, men har ikke fået de lovede 

dokumenter eller svar på de i mailen beskrevne spørgsmål (jf. mail pr. 13. marts). 

Såfremt at ejeren af 27, 3. sal ikke har besvaret spørgsmålene fyldestgørende og fremlagt al dokumentation 

senest på kommende generalforsamling, beder bestyrelsen om mandat til at indlede de nødvendige 

juridiske skridt til afklaring af ovennævnte punkter. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

 Se nedenfor (”Punkter tilføjet efter…”) 

  

  

 

Viceværtarbejdet 
Nuværende bestyrelse har ikke fra tidligere bestyrelse, hvor viceværten også var bestyrelsesmedlem, 

modtaget kopi af kontrakt mellem bestyrelse og vicevært omkring viceværtopgaven. Der har heller ikke 

kunnet fremskaffes beskrivelse af, hvilke pligter og arbejdsopgaver, der indgår i foreningens nuværende 

viceværtaftale – en beskrivelse som tidligere bestyrelse også har efterspurgt ved viceværten. For at sikre 

større gennemsigtighed i foreningen, besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes en ny skriftlig kontrakt 

inkl. beskrivelse af viceværtens opgaver. Bestyrelsen opsagde derfor viceværten med en måneds varsel. På 

samme dag som meddelelsen om opsigelsen blev givet, lykkedes det dog viceværten at fremskaffe en kopi 

af kontrakten af hvilken det fremgår, at viceværten er ansat på funktionærvilkår, med 6 måneders 

opsigelsesvarsel. 

Bestyrelsen har fastholdt opsigelsen af viceværten og har indhentet nye tilbud til fremlæggelse til 

afstemning på generalforsamlingen. Den nuværende viceværtkontrakt udløber med udgangen af oktober 

måned og bestyrelsen har ikke modtaget nyt tilbud fra nuværende vicevært.  



I forlængelse af, at kontrakten dukkede op, har bestyrelsen gentagne gange bedt viceværten om at sørge 

for at opfylde alle punkterne i kontrakten. Sker dette ikke, er der tale om misligholdelse af kontrakten og 

bestyrelsen vil tage de nødvendige skridt til at opsige samarbejdet før tid. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

Juni 2019 Bestyrelsen har flere gange – men uden effekt – rykket viceværten ift. opfyldelse af 
kontrakten 

  

  

 

Vedtægter og pantebreve 
Foreningens vedtægter trænger i alvorlig grad til at blive opdateret til nutidig standard. Bestyrelsen ønsker 

derfor en afstemning om, at vi igangsætter arbejdet hermed (da der er udgifter forbundet hermed). 

Bestyrelsen anslår at udgifterne hertil beløber sig til 10.000 kr. Honorar afregnes efter medgået tid 

svarende til ca. 4 timer á kr. 2.500. Estimat er baseret på, at der arbejdes ud fra Normalvedtægten for 

ejerforeninger. 

Der er temmelig stor forskel på, hvor meget de enkelte ejere har stillet som sikkerhed til foreningen. 

Bestyrelsen kigger nærmere på, om der er behov for at få alle op på niveau. Såfremt der skønnes at være et 

behov, vil det blive taget op på en senere generalforsamling. 

Yderligere oplysninger, der er kommet frem på, eller siden, generalforsamlingen 

31/5 2019 §10 i vedtægterne siger, at ejerpantebrevet skal svare til mindst 1 års ydelse 
(fællesudgifter) + mulighed for regulering med GF-tilslutning, men der er senere ændringer 
til punktet! 

  

  

 

 

PUNKTER TILFØJET EFTER GENERALFORSAMLING 
 

Kommunikationen med E27, 3. sal 
30/5 2019 Bestyrelsen har afkrævet status på de mange sager (pr. mail) 

Start juni Ejer af 27, 3. sal meddelte mundtligt, at hans advokat ville sende noget om løsning af de 
forskellige sager ”i løbet af ugen”. Hverken bestyrelse eller administrator har modtaget 
noget i skrivende stund (4. juli). 

Juni-4/7 
2019 

Ejeren af 27, 3. sal har – på trods af flere mails herom – ikke besvaret spørgsmålene eller 
kommet med den dokumentation som efterspørges i dette dokument. Han undlader 
ganske enkelt at reagere på mails 

19/8 2019 Bestyrelsen har endnu ikke modtaget noget svar fra ejer af 27, 3. sal eller dennes advokat 

19/8 2019 Bestyrelsen er i kontakt med advokat 

 

Vedligehold af radiatorer m.m. 
31/5 2019 Paragrafændring i 1986 § 12 og igen i X og i XX 



  

  

 

Grundejerforeningen 
 Bestyrelsen vil opfordre til, at der er en ejer, der vil repræsentere foreningen i 

Grundejerforeningen. Det er i dette forum, at temaer om parkeringsforhold, 
problemer med storskrald, det nye behandlingshjem m.m. har sin plads 
Så vidt vides er der en plads ledig. 

  

  

 

Generelt om byggesager m.v. 
 Der mangler dokumentation på en lang række punkter ift. de byggesager ejer af 27, 

3. sal har og har haft. Såfremt ejer af 27, 3. sal ikke kan fremlægge 
dokumentationen, vil bestyrelsen/administrator indhente den på ejer af 27, 3. sals 
regning. 
 

 
 

Udskiftning af døre 
 Det skal afklares om dørene ud til opgangen opfylder de krav, der er for Niels’ 

byggetilladelse 

 
 
 
 


