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Ejerforeningen Tranebærhaven 
 

 

År 2014, Tirsdag den. 13.maj kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tranebærha-

ven på Ishøj Idrætscenter Kursuslokale 2-3, Vejledalen 17, 2635 Ishøj. 

  

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Formand Per B Madsen, kasserer Suzette Nommensen, Gregers Han-

sen, Aftab Ahmad, Kenneth Karlsson, Umnay-Aiman Khumri Arsiwala samt Bodil Kejser. Fra administra-

tor, Dansk Financia A/S, mødte Advokat Henrik Fogt og Administrator Helle Leander Larsen. 

 

Det konstateredes, at der på generalforsamlingen var repræsenteret 32 ud af i alt 138 lejligheder heraf 4 ved 

fuldmagt. 

 

I henhold til foreningens vedtægter og indkaldelse behandledes følgende 

 

 

 

DAGSORDEN 

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

Formanden for bestyrelsen Per B. Madsen bød velkommen og foreslog Henrik Fogt valgt som dirigent og 

Helle Leander Larsen som referent, hvilket blev vedtaget.  

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med forsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var lov-

ligt indvarslet og beslutningsdygtig, dog ikke i henseende til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, da det 

i vedtægterne krævede flertal ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. 

 

2. Valg af stemmetællere.  

 

Edvard Kejser samt Birgit Hansen, blev valgt.  

 

3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 

 

Per B. Madsen aflagde beretning og omtalte bl.a. følgende: 

 

Bestyrelsens beretning. 

 

”Der har været afholdt 9 bestyrelses møder, 1 langtidsplanlægning samt 1 budgetmøde. Admini-

strator og revisor har deltaget i det omfang der har været brug for. Jeg vil gerne takke bestyrelses-

medlemmerne og suppleanterne for det arbejde de har lagt i bestyrelsen. 

På valg er Bodil og Per til bestyrelsen 

Ummay og Kenneth som suppleanter samt Per Hald (revisorsuppleant). 

Flg. Modtager genvalg: Bodil, Ummay og Kenneth. Per Hald og jeg selv modtager ikke genvalg. 

Lad mig benytte lejligheden til at sige Per Hald tak for de mange gode input, du er kommet med, 

samt dit altid gode humør. Det har været en rigtig god tid vi har haft sammen igennem årene. 

D.10/2-13 blev der traditionen tro holdt fastelavn i Tranebærhaven, og der skal lyde en stor tak til 

Suzette og co. For arrangementet. 

Aktivitetsweekenden var der ikke den store tilslutning til, forhåbentlig har flere lyst til at deltage i 

år. Tak til de der deltog. 
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Juletræerne blev, traditionen tro opsat lørdag før første søndag i advent, der skal lyde en tak til de 

der deltog. Efterfølgende var der et fint arrangement i selskabslokalet. Senere i december kom  

stormen Bodil på besøg og vi slap billigt fra mødet med blæsten. Et knækket juletræ, ledning på 

juletræs belysningen der knækkede samt grene fra et par træer der knækkede. Der var et par beboe-

re der sørgede for at juletræet kom op igen. Det skal de have tak for.  

 

Gårdmænd 

Vi skal virkelig sætte pris på vores gårdmænd, de gør et godt stykke arbejde for foreningen. 

 

Kontoret 

Endelig et år uden indbrud. Det har også holdt hårdt at holde indbrudstyvene ude. Ærgerligt at alle 

de foranstaltninger der er lavet skulle være nødvendige, men det er de. 

 

Selskabslokalet 

Stolene er efterhånden godt slidte og trænger til at blive lavet, her kom Per Hald med et af de gode 

input, da han sagde at det var muligt at få reservedele til dem. Vi har fundet et firma der kan levere 

stof sæder og rygge til stolene. Så på et tidspunkt skal der tælles op hvor mange af hver del der skal 

bruges. 

 

Svømmehal 

Der er stadig fugtproblemer i svømmehallen, dette er Brian og Jimmi sammen med en bygningsin-

geniør fra Dansk Financia ved at finde en løsning på. 

 

Motionsrum 

Motionsrummet bliver flittigt brugt, og det er godt. Husk at rydde op efter jer selv, så det også er 

attraktivt for de næste at komme der. Vi er klar over at nogle maskiner er i stykker på nuværende 

tidspunkt, og vi er i gang med at finde nogle erstatninger for dem. 

 

Vaskeri 

Med de nye maskiner og det nye betjenings system, har vores vaskeri fungeret rigtigt godt, men 

husk at tømme maskinerne når de er færdige, så andre kan komme til, og ikke skal blive sure over at 

komme til fyldte maskiner. 

 

Miljøgård 

Det er stadig ikke tilladt at smide mad affald i containeren. Hver gang det sker koster det ejerfore-

ningen ekstra. Denne ekstra udgift kunne vi have sparet. Sørg også for at slå papkasser sammen 

inden de kommer i pap containeren. Vi betaler ikke pr. kg pap, men for hver tømning, og der er 

plads til meget pap hvis kasserne er slået sammen. 

 

Elevatorer 

Der har i det forgangene år været meget få udkald på elevatorerne og det er jo positivt, men det er 

ikke vareelevatorer og det er ikke legetøj for små børn, der skal være en voksen person i elevatoren 

når den bruges. 

 

Kakerlakker 

Som mange nok er klar over har vi et problem, i den ene blok, med kakerlakker. Rentokil er på sa-

gen og det går bedre end de fra start havde troet. Nu har vi også en lejlighed med væggelus og her 

er Rentokil også sat på sagen. 
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Vandskader 

”Almindelige” vandskader har der været få af, men der er stadig problemer med nogle vinduer. 

Der har for nylig været kikket på et antal vinduer og sagen er videre givet til Dansk Financia. De 

vinduer der giver problemer er dem der er monteret af Vinduesmestrene. 

 

Hjemmesiden 

Der er lavet en ny hjemmeside og Aftab og Bodil samarbejder om at få de sidste ting rettet. Den er 

lavet så den passer til alle platforme det være sig smartphone, tablet og selvfølgelig pc. Hvis I ikke 

har set den er den et besøg værd. Stor tak til Aftab og Bodil.” 
 

Efter afgivelse af beretningen åbnede dirigenten for spørgsmål og kommentarer: 

 

Det blev kommenteret, at den sandkasse, som blev fjernet for et år siden stadig ligger ved containeren. Den-

ne burde fjernes. Tennisbanen er helt begroet af mos. Støvsugerpladsen bliver brugt til parkering og der er 

parkeret en knallert på legepladsen. Der henstilles til at foreningens gårdmænd får ordnet disse ting. 

 

Ligeledes er det sat cykler og barnevogne i opgangene. Der kunne godt være mere opsyn med Tranebærhave. 

Dette må kunne gøres bedre.    

 

Efter debat blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.  

 

4. Årsregnskab 2013  incl.  driftsbudget for det løbende regnskabsår 

 

Årsregnskab for 2013 

 

Søren Jensen gennemgik årsregnskabet for 2013, der udviser et resultat på kr. 44.221,- en balancesum på kr. 

8.303.157,- og en egenkapital på kr. 568.605,-. 

 

Der blev spurgt til foreningens værdipapirer, Søren Jensen redegjorde nærmere for disse. 

 

Der blev spurgt til side 8, ”Afskrevne fordringer” på kr. 69.748. Søren Jensen forklarede, at dette beløb er 

inkassosager fra Erlandsens tid, som Erlandsen oprindeligt oplyste at der ikke var tab på. Det har imidlertid 

vist sig, at der alligevel var et tab, og beløbet er derfor valgt afskrevet. 

 

Den store udgift vedrørende svømmehallen skyldes meget fugt i svømmehallen. 

 

Der blev spurgt til side 10, ”Byggetilladelse” Bestyrelsen forklarede, at Ishøj kommune har opkrævet dette 

beløb i forbindelse med etablering af faldsikringen. 

 

Der blev spurgt til henlæggelserne på kr. 1.580.000. Bestyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip valgt disse 

henlæggelser til vedligeholdelse af beton og vinduer, da det er bestyrelsens opfattelse, at der vil være et ved-

ligeholdelsesbehov vedrørende disse bygningsdele fremadrettet. 

 

Søren Jensen gennemgik herefter delregnskaberne for Billardstuen/Carportene. Dirigenten konstaterede med 

forsamlingens samtykke, at regnskaber for billardstue og carporte var godkendt.  

 

Revisor samt administrator oplyste, at der fra Erlandsens tid mangler oplysninger om hvordan fælleslånet 

vedrørende vinduesudskiftningen skal opgøres. Revisor og Dansk Financia A/S forsøger at udrede dette og 

vil orientere foreningen/medlemmerne om resultatet af udredningen så snart dette foreligger.   

 

Dirigenten satte herefter regnskabet for 2013 til afstemning. Resultatet var 1. stemme imod og resten for 

regnskabet. Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet for 2013 var godkendt.    
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Budgetforslag for 2014 

 

Budgetforslaget blev gennemgået. Revisor Søren Jensen bemærkede, at der er budgetterede med uændrede 

fællesudgifter, dvs. ingen stigning i 2014.  

 

Bodil Kejser redegjorde for budgetposterne tagrenovering ”kr. 450.000,- samt ”kr. 120.000,- linoleum til 

trapperne. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5. Forslag 

 

5.1 Forslag fra Erik Gravgaard om ændring af vedtægternes § 6 stk. 5. 

 

Efter forslagsstillers motivering af forslaget satte dirigenten forslaget til afstemning. 26 stemmer imod, 1 for, 

5 undlod at stemme. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. 

 

5.2 Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 5., stk. til sålydende: 

 

”Ejerforeningen tegnes af, 2 medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med formanden. Bestyrelsen kan med-

dele administrator prokura”  

 

Samtlige fremmødte stemte for forslaget, men da der ikke var nok fremmødte kunne forslaget ikke vedtages 

endeligt på nærværende generalforsamling, men først på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, 

såfremt 2/3 af de der fremødte stemmer for forslaget.   

 

Da der ikke var stillet flere forslag blev dette punkt afsluttet.  

 

6. Valg af bestyrelsen: 

 

Formand Per B. Madsen og Bodil Kejser var på valg.  

 

Per B. Madsen modtager ikke genvalg, Bodil Kejser modtager genvalg.    

 

Kenneth Karlsen stillede op som kandidat til bestyrelsen. 

 

Der var ikke andre kandidater. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand: Bodil Kejser (formand iht. efterfølgende konstitution)  på valg 2016  

Næstformand: Kenneth Karlsson (næstformand iht. efterfølgende konstitution) på valg 2016 

Kasserer: Suzette Nommensen    på valg 2015 

Medlem: Gregers Hansen     på valg 2015 

Medlem: Aftab Ahmed     på valg 2015 

 

 

7. Valg af suppleanter 

 

Som suppleant genvalgtes  

 

Ummay-Aiman Khumri     på valg 2015 
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8. Valg af revisor og suppleant for denne. 

 

Statsaut. Revisionsaktieselskab Christensen Kjærulff genvalgtes.    

 

Følgende opstillede til revisorsuppleant. 

 

Edvard Kejser  

Erik Gravgaard 

Per B. Madsen 

 

 Der blev afholdt skriftlig afstemning, som endte således: 

 

Edvard Kejser 10 stemmer 

Erik Gravgård 6 stemmer 

Per. B. Madsen 11 stemmer 

 

Flere ejere var gået på dette tidspunkt  

 

Revisorsuppleant: Per B. Madsen.   

 

9. Eventuelt 
 

Under eventuet blev foreningens vinduer drøftet. Foreningens bestyrelse vil undersøge om der er grundlag 

for at rejse krav imod den entreprenør som har isat vinduerne idet disse ikke er isat korrekt. 

 

 

Som dirigent:    Formand for foreningen 

 

Henrik Fogt   Bodil Kejser 


