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Referat af 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 

Mandag den 14. oktober 2019, kl. 19.00 i hobbyrummet 
 

Deltagere:  

Mikael O. Poulsen (93 st. 3), Lin H. Dam (97), Hanne M. & Bjarne Nielsen (107) , Stine Petersen (111), 
Mads T. Søndergaard (121), Julie L. Glinvad og Kristian M. Iversen (129), Frederikke Johnsen (133), 
Bent Sørensen (135), Susanne Albæk (137), Kaj A. Hansen (139), Alf Stevnhoved (141), John F. Nielsen 
(143) & Jan L. Thomsen (169). 

Repræsenteret ved fuldmagter: Søren Eiskjær (99), Hanne & Jens Hartoft (147), Lisbeth O. Tingsted 
(163), Jesper Jensen & Susanne Laursen (165) til MTS. Kaj Mølvang Petersen (111) til SP. 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Behandling af forslag om ”Godkendelse af facadevalg i forbindelse med renovering af 

betonelementer på svalegange og altaner”, som henvist fra generalforsamlingen 2019 jf. 
vedtægternes §2 stk. 4 og yderligere behandlet på ekstraordinær generalforsamling d. 26. juni 
2019.  

 

Ad 1)  

Frederikke blev valgt som dirigent og konstaterede, uden indvendinger, at den ekstraordinære 
generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 
 

Ad 2)  

Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg, og der blev ikke brug for stemmeafgivelse med stemmesedler. 
 

Ad 3) 

Forslaget ”Godkendelse af facadevalg i forbindelse med renovering af betonelementer på svalegange og 
altaner” blev vedtaget med 16 stemmer for og én imod. Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
____________________   _______________ 
Frederikke Johnsen   Susanne Albæk 
Dirigent    Formand 
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Forslag vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen 

Beatesmindevej 93-169 d. 14. oktober 2019 
Forslag: Godkendelse af facadevalg i forbindelse med renovering af betonelementer på 

svalegange og altaner 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen, Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 
Vedlagt:  Facadetegninger for renoveringen fra KAAI Norconsult 
 
Baggrund: På generalforsamlingen 2019 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling af 26. juni 

2019 blev en renoveringen af ejendommens facader og tilhørende finansieringsplan vedtaget. 
En del af det oprindelig forslag var, at ejerforeningen skal godkende det endelige facadevalg i 
forhold til værn på svalegang og altaner. 

 
Ordlyd: KAAI Norconsult er rådgivende ingeniør på ejerforeningens projekt og har i samarbejde med 

bestyrelsen udarbejdet et forslag til facaderne, som bestyrelsen nu fremsætter til 
ejerforeningens godkendelse (se vedlagte tegninger). 
 
Løsningen gør brug af materet glas som værns-plader, da disse er billigere og nemmere at 
installere end fx huljernsplader eller andre faste plader. Derudover vurderer bestyrelsen, 
ligesom KAAIs arkitekter, at glaspladerne overalt forskønner ejendommens udseende 
væsentligt. Glasplader tilgodeser også let rengøring, et minimum af vedligehold og giver mere 
lysindfald i lejlighederne. Materet glas er valgt i stedet for klar glas, så indhold og brug af 
altaner og svalegange ikke er til offentligt skue, dvs. giver den samme mængde privatliv, som 
nuværende værn. 
 
Bestyrelsen håber ejerforeningens medlemmer er tilfredse med ideen bag ejendommens nye 
udseende og kan stemme for forslaget – og ser under alle omstændigheder frem til en 
konstruktiv dialog omkring facadevalg.  
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EKSISTERENDE FORHOLD - PERSPEKTIV
INDGANGSFACADEN



EKSISTERENDE FORHOLD - OPSTALT
INDGANGSFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - PERSPEKTIV
INDGANGSFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - OPSTALT
INDGANGSFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - CLOSE UP
INDGANGSFACADEN



EKSISTERENDE FORHOLD - PERSPEKTIV
ALTANFACADEN



EKSISTERENDE FORHOLD - OPSTALT
ALTANFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - PERSPEKTIV
ALTANFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - OPSTALT
ALTANFACADEN



FORSLAG 3 -  GLASVÆRN M. MAT GLAS - CLOSE UP
ALTANFACADEN


