
 

   

 

Side 1 af 2 

 

 

A/B Ingolf 

 
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2022 

 

Fredag den 25. februar 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Ingolf – ved 

afgivelse af brevstemme.  

 

Generalforsamlingen blev afholdt skriftlig ved brevstemme i henhold til den foreløbigt vedtaget 

ny vedtægt § 24, stk. 2, som blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 1. juni 

2021, med henblik på særlig hensyntagen til personer fra risikogrupper m.v. i denne tid med 

COVID-19. 

 

Medlemmerne havde mulighed for at deltage i et virtuel orienteringsmøde torsdag den 17. 

februar 2022 kl. 16, samt indbringe spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen inden 

generalforsamlingen. Et referat af spørgsmål, bemærkninger og svar blev sendt ud til alle 

andelshavere fredag den 18. februar 2022.   

 

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

2. Forslag 

 

A) Bestyrelsen stiller forslag om nye radiatorer i gavle samt ombygning af varmeanlæg mv. jf. 

vedlagte bilag 1. Prisen for projektet inklusive beløb til uforudsete udgifter, teknisk og 

administrativ byggesagsrådgivning udgør i alt samlet knapt 7,6 mio. kr. inkl. moms. 

 

Bestyrelsens beskrivelse og begrundelse for projektet: 

Vi bor i en smuk, gammel bygning, der flere steder står med ældre eller måske endda original 

rørføring og varmeanlæg. Det virker nogenlunde, men det virker ikke optimalt. En udskiftning og 

tiltrængt fornyelse af de varmeledende rør og opgradering af varmecentralen vil forbedre den 

overordnede evne til regulere temperatur på vand og varme, hvilket vil komme både den enkelte 

andelshaver og miljøet til gode.  

 

Bestyrelsen indstiller derfor, at generalforsamlingen godkender forslaget om at udføre 

varmeanlægs-projektet i 2022 til en budgetramme på knapt 7,6 mio. kr. 

 

Finansiering:  

Da bestyrelsen i forvejen er bemyndiget til at optage et 30-årigt kontantlån med fast rente og 

afdrag op til 12 mio. kr. jf. referat af 19.03.2021, ville det foreslåede projekt kunne finansieres 

uden yderligere belåning, idet det vil kunne blive dækket af foreningens likvide beholdning. 
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Samtidig foreslås, at foreningens reserver til hhv. værdiforringelser af ejendommen og til 

vedligeholdelse af ejendommen om disponeres, således reserven til vedligeholdelse af 

ejendommen forøges tilsvarende byggesagen med 7,6 mio. kr., hvilket tages fra reserver af 

værdiforringelser. Herefter vil reserven til vedligeholdelsen af ejendommen være 27 mio. kr. 

Generalforsamlingen kan på den ordinære generalforsamling til foråret vælge at om disponere 

igen. Sammen med indkaldelsen var udsendt budget for projektet.  

 

 

-o0o- 

 

Der var indkommen 42 brevstemmer til generalforsamlingen, ud af i alt 261 andelshavere.  

 

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen havde forslået at indsætte foreningens administrator Adam Frimann som dirigent og 

referent idet generalforsamlingen blev afholdt v. brevstemme, hvilket blev vedtaget med 39 

stemmer for og 3 blanke.   

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, jf. 

vedtægtens § 24 og § 25. Dirigenten konstaterede dernæst, at bestyrelsen ingen vendinger havde 

modtaget om at afholde generalforsamlingen ved brevstemme iht. den foreløbigt vedtaget ny 

vedtægt § 24, stk. 2, som blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 1. juni 2021.   

 

Forslag A kunne vedtages ved simpelt flertal.  

 

Ad 2 - Forslag A Bestyrelsens forslag om igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder 

 

Efter en optælling af de indkomne brevstemmer blev det konstateret, at forslaget blev vedtaget 

med 34 stemmer for, 6 stemmer imod og 2 stemmer blankt.   

 

 

-o0o- 

 

Referatet underskrives digitalt af dirigenten og bestyrelsen, som kan ses på efterfølgende side.  
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Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i 
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af 
det originale dokument.  Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i 
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet 

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-
vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet 
er uændret. 

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-
jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: 
https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Adam Frimann
Dirigent
På vegne af: CEJ Ejendomsadministration A/S
Serienummer: CVR:29803250-RID:47320540
IP: 86.58.xxx.xxx
2022-03-16 06:24:31 UTC

Mathias Høegsberg Petersen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-883475447859
IP: 80.71.xxx.xxx
2022-03-16 06:39:23 UTC

Nana Lassenius Kramp
Næstformand
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-797972633393
IP: 185.108.xxx.xxx
2022-03-16 07:37:58 UTC

Mads Odgaard
Bestyrelsesformand
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-618164668181
IP: 87.49.xxx.xxx
2022-03-16 12:30:27 UTC

Pernille Aaboe Jensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-609556817100
IP: 80.71.xxx.xxx
2022-03-16 19:25:49 UTC

Zeynel Palamutcu
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-915315988759
IP: 80.71.xxx.xxx
2022-03-17 07:34:03 UTC

Kristoffer Koch Petersen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-723310931166
IP: 80.71.xxx.xxx
2022-03-17 19:34:01 UTC

Karina White Antvorskov
Bestyrelsesmedlem
På vegne af: A/B Ingolf
Serienummer: PID:9208-2002-2-652603300634
IP: 80.71.xxx.xxx
2022-03-24 16:34:52 UTC
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sbs rådgivning  l  Kigkurren 8M, 3.sal  l  2300 København S  l  8232 2500  l  www.sbsby.dk  l  CVR 3236 1080 

NOTAT 

 

Sag: AB Ingolf  Sag nr.: 14611 

Vedr.: Nye radiatorer i gavle, ombygning af varmeanlæg mv. Projektforslag. Økonomi  

Dato: 10.12.2021. Revideret d. 25.01.2022, Revideret d. 27.01.2022   

Til: AB Ingolf  

Cc: Ulla Munk Beilin  

Fra: Michael Holmqvist  

 

 

 
Overslag (Grove budgetoverslag) 
 
( Ved opstartsmøde blev aftalt, at asbesthåndtering, og nedskæring af eksisterende varme-
ledninger  i tagrum varetages af et senere projekt udenfor nærværende opgave. Der bør dog 
foretages miljøscreening for tungmetaller i rørmalinger, og maleringer på eventuelle malede 
isoleringsafslutninger der berøres ved de aktuelle arbejder (f.eks. i varmecentral, og rør frem 

til hvor de føres til lofter. Endvidere anbefales at der tages prøver til sikring af at der ikke er 
historisk støv i områder hvor montører skal færdes.    
 

 
Udskiftning af radiatorer i gavle 
Miljøprøver, analyse og rapport, anslået udgift   kr.  50.000,00 
Håndtering af miljøproblematiske stoffer, og demonte- 

ring samt bortskaffelse af rør og radiatorer  kr.  75.000,00 
Håndtering af eventuelle asbesttråde i  
rørbøsninger ( 246 radiatorer x 2 rør á kr.450) kr.  221.400,00 
Levering og montering af nye radiatorer (6 etager 
´a 41 radiatorer, i alt 246 radiatorer a kr. 13.000) kr.  3.198.000,00 
Byggeplads  kr.  400.000,00  

Håndværkerudgift kr.  3.944.400,00  
Uforudseelige udgifter  ca. 15 %  kr.  591.600,00 
Håndværkerudgift inkl. uforudseelige udgifter    kr.  4.536.000,00 
Bygherreudgifter, byggeadministration mv. kr.  165.000,00 
Projektering, udbud og tilsyn mv. (fast pris)  kr.  590.000,00 

Samlet overslag radiatorudskiftning ekskl. moms  kr.  5.291.000,00 
Moms 25 %  kr.  1.322.750,00 

Samlet overslag, udskiftning af radiatorer i gavle  kr.  6.613.750,00  
 
  



 
 

 
 
 

 
Side 2 af 2 

 

sbs rådgivning  l  Kigkurren 8M, 3.sal  l  2300 København S  l  8232 2500  l  www.sbsby.dk  l  CVR 3236 1080 

Ombygning af varmecentral og udskiftning af automatik:  
 
 
Ombygning af vekslerinstallation til en kreds for  
”langsider” og en kreds for ”gavle” kr.  250.000,00 
 

Levering og montering af ny pladeveksler for opvarmning 
I gavle.  Kr.  30.000,00 
 

Levering og montering af nyt trykholdeanlæg for 
Varmeanlæg til gavle  kr.  60.000,00  
 
Levering og montering af nye pumper som  

fab Magna 3  kr.  80.0000,00 
 
Udskiftning af eksisterende automatik  kr.  150.000,00 
Håndværkerudgift kr.  570.000,00  
Uforudseelige udgifter  ca. 15 %  kr.  86.000,00 
Håndværkerudgift inkl. UFO  kr.  656.000,00 

Projektering, udbud og tilsyn mv. (fast pris) kr.  85.000,00 
Bygherreudgifter, byggeadministration mv. kr. 23.000,00 
Samlet overslag radiatorudskiftning ekskl. moms  kr.  764.000,00 
Moms 25 %  kr.  191.000,00 
Samlet overslag, udskiftning af radiatorer i gavle  kr.  955.000,00 
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