
(E
UE/F Krystalgården I

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Krystal-
gården I i Søsterhjemmet Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1, lndgang 5 (Hovedindgangen), 2000
Frederiksberg.

For generalforsam lingen forelå følgende dagsorden :

L Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport ol.o7.2or9 til 30.06.2019 til godkenderse

3. Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelse af størrelsen af den en-
kelte ejers bidrag.

4. Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. L00.000 til brug for udfærdigelse af en professio-
nel langsigtet vedligeholdelsesplan inkl. undersøgelser til brug for prioritering og beslutning
om store vedligeholdelsesarbejder. Beløbet afholdes fra vedligeholdelsesudgifter.

5. Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. 100.000 til brug for udfærdigelse af forprojekt til
vinduesrenovering, isolering m.v. som grundlag for drøftelse og stillingtagen på en ny gene-
ralforsam ling. Beløbet afholdes fra ved ligeholdelsesudgift er.

6. Orientering og drøftelse om omdannelsen af kontorbygningen, nabobygningen Finsensvej

15 til studieboliger.

7. Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. 100.000 til advokatbistand omkring manglende
partshøring og lokalplan vedr. omdannelse af kontorbygningen Finsensvej 15 til studieboli-
ger. Om der bliver brug for at anvende af rammebeløbet vil afhænge af Frederiksberg Kom-
munes reaktion på vores indsigelse. Beløbet svarer til ca. kr. 463 pr. lejlighed. Der er hidtil
brugt kr. 289 pr. lejlighed. Beløbet afholdes fra foreningens egenkapital.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestvrelsens medlemmer er:
Merete Ryvald-Christensen, Finsensvej 11A, 4.tv.
Peter Fosdal, Finsensvej 7C,2.tv.
Erik Vrang, Finsensvej 11A, 6.th.
Else Grubb, Finsensvej 7C, 6.tv.
Kirsten Nielsen, Finsensvej 7 A, 2.th.

7



CE

J
Peter Fosdal og Erik Vrang er på valg og modtager genvalg.
Else Grubb er på valg og modtager ikke genvalg.
Kirsten Nielsen er ikke på valg men ønsker at udtræde i forbindelse med denne generalfor-
samling.
Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Bestyrelsen indstiller at Lise Damsgaard Jørgensen, suppleant, Finsensvej 1L8,4. th. vælges
til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Trine Smistrup, suppleant, Finsensvej 11-A, 3.th. vælges til bestyrelsen for en 1-årig periode,

9. Valg af 2 suppleanter:

Bestyrelsen indstiller at Else Grubb vælges som suppleant.

L0. Valg af revisor

11. Eventuelt.

Repræsenteret på generalforsamlingen var 100 ejerlejlighedsejere, heraf 25 ved fuldmagt ud af i
alt223 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 10.787 af i alt zL.ooo, hvoraf 216 ejerlejlighe-
der er boliger og 7 ejerlejligheder er erhverv.

Bestyrelsen var repræsenteret ved formand Merete Ryvald-Christensen, Peter Fosdal, Erik Vrang
og Else Grubb. Suppleanter var repræsenteret ved Lise Damsgaard JØrgensen og Trine Smistrup.

Herudover deltog advokat Niels-Ole Bjørn Pedersen samt administrator Susan Andersen fra
CEJ Ejendomsadministration A/S.

Endvidere deltog BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i København A/S v/revisor
Mette Graven Andersen.

Foreningens formand Merete Ryvald-Christensen bød på bestyrelsens vegne velkommen til gene-
ralforsamlingen og foreslog som dirigent advokat Niels-Ole Bjørn pedersen, der blev enstemmigt
valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslut-
ningsdygtig under henvisning til vedtægternes 5 9.
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Ad 1 Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde følgende beretning:

Hiertelig velkommen til olle fremmødte denne aften til den årlige ordinære generalforsamling i
Ejerforeningen Krystalgården i dag onsdag L3. november 2079, som viafholder hos Diokonissestif-

telsen.

I aften er bestyrelsen repræsenteret ved næstformand Peter Fosdol, bestyrelsesmedlemmerne Else

Grubb, Erik Vrong samt suppleanterne Lise Domsgaard Jørgensen, Trine Smistrup og jeg som besty-
relsesmedlem og formand. Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen hqr desværre måtte melde forfald i
aften.

Udover bestyrelsen deltoger advokøt Niels-Ole Bjørn Pedersen fra CEJ Ejendomsadministrotion A/S
i egenskab af dirigent og Suson Andersen i egenskob af vores doglige ejendomsadministrator og
vores nye revisor Mette Graven Andersen deltoger fra Brandt Stotsautoriseret Revisionspartnersel-

skab.

I regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 20L9 er der solgt 14 lejligheder ud øf ejendommens 216lej-
ligheder. C. E. Jensens Fond hor i dog 8 udlejningslejligheder i boligdelen.

I regnskabsåret 20L8 / 2019 hor vi bl.a. foretoget:

o Foring af indvendige regnvandsfaldstømmer fra taget.

o S-års gennemgong af altoner på blok 73 iforåret 20L9.

. lstondsættelse af barnevognsrum.

lnformation og tiltag omkring ryddelige tropper, reposer og indgangspartier, da det er livs-

nØdvendige adgongsveje for alle ved brønd og andre former for redningstjenester.

o

a

Almindelig løbende budgetopfølgning, budgetlægning for året 2019 / 2020.

Afholdelse af bestyrelsesmøder hvor der er drøftet behov for en professionel vedligeholdet-
sesplan for at sikre, at vi bruger vores midler bedst muligt på de store områder indenfor
bygningsvedligeholdelse og haveanlæ7. Dette er baggrunden for vores forslog 4 og 5 på
dagsorden.

Drøftelser om den doglige håndtering of varmemesterfunktion og ejendomsservice, som sel-
skabet Racoon har voretaget med 2 x 20 timer om ugen siden 7. januor 20L9. Det er en
væsentlig ændring for os ikke at hove en fuldtidsansot varmemester med de fordele og ulem-
per, som det medfører.
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Bestyrelsen håber at vi med baggrund i en kvolificeret vedligeholdelsesplan at kunne foretage en
god prioritering og at udføre større vedligeholdelsesarbejder fremadrettet.

5ÅRs GENNEMGANG AF ALTANREN'WERING AF BL,K 79

I foråret 2079 blev altonerne i blok 1"3 gennemgået for revner i oltongulve og betonskoder. Der blev
konstateret relotivt få forskydning/revner i gulvbelægningen som er blevet udbedret under goran-
tien.

Mindre betonskoder blev udbedret fra lift

BESTYRELSE

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tok til Kirsten Nielsen for hendes indsots gennem flere år.
Hun ønsker at give plads til nye kræfter ligesom Else Grubb Ønsker en post som suppleant i stedet

for bestyrelsesmedlem. Jeg håber at vi i aften kon få jeres opbakning til rokering' of suppleanter til
bestyrelsesmedlemmer og ot en ny person vil deltage på en konstruktiv måde med øje for helhe-
den, således at vi kon bidroge til viderefØre og udføre tiltag tit alles bedste, således at Krystølgår-
den vilvære et godt sted at bo også fremadrettet.

FREMTIDEN

Vi ønsker som sagt i året 2019/2020 at få afklaret i hvilken rækkefølge vi skol prioritere og fordele
de store opgover som klook, vinduer, maling, udendørsorealer etc. iform of en professionel vedli-
geholdelsesplan. Det er store og dyre områder, hvorfor det er vigtigt, ot ejerforeningen hor et godt
Økono misk ud ga ngspu n kt.

Vi må forudse at vifortsøt må udfordre Frederiksberg Kommune og ejeren omkring omdonnelsen
af kontorbygningen Finsensvej 75 til studieboliger, da ændringen vil påvirke beboere i btok J.3, 71

og 7 betydeligt. Status herom gives under punkt 6.

I den nye bestyrelse vil der igen behov for drøftelser og løsninger på dagtigdags problemotikker
som cykelpørkering, udfordringer om uhensigtsmæssig benyttelse of gæsteporkering, efterlevelse
of retningslinier om sortering og placering af affald, korrekt brug of offoldsskakter, stØrre forstå-
else for ryddelige tropper og indgøngspartier, opmærksomhed på husorden generelt og hensynta-
gen til tidspunkter for brug of maskiner i lejlighederne.

Det vil ligeledes være en opgave for bestyrelsen at få udførsel af de dagtige orbejdsopgover på
ejendommen fastløgt i endelige og gode rommer.

Spørgsmålet er om et service firmo er den rette løsning for os. Vi hør gjort meget ud af ot stille krov
og beskrive hvod der skol udføres af orbejdsopgaver, men alligevelføler vi ikke at det tykkes til top-
karakter.
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Vær opmærksom på ot i NøDSITUATIONER udenfor orbejdstiden kan t ringe til CEJ, telefon 93 33
82 82 og tryk 1, hvor omstilling herefter sker til skadeservicefirmaet BELFOR. De bedes kun brugt i
absolut nødstilfælde. Det hor desværre hoft en noget svær opstort i relationer til korrekte kontakt-
oplysni nge r og beføjelser.

AFSLUTNING

Året 2078 / 2079 har været et udfordrende år med mindre stobilitet omkring løsning af opgøver.

Jeg opfordrer til en åben dialog om de på dogsorden onførte punkter og hvod der ellers ligger jer
på sinde. Alle er velkommen til at stille spørgsmål og fremkomme med forslog, synspunkter og
holdninger til punkter på dagsorden. Til sidst er der mutighed for ot bringe emner op under "even-
tuelt".

Ta k for opmæ rksom hede n.

Bemærkninger til beretningen:

Ejer bemærkede, at der i bestyrelsens beretning ikke blev nævnt noget om hans indsigelse til var-
meopg6relsen for 2OL7 /2OL8, som omhandler en måler der viste et stort forbrug. Ejer havde været
i dialog med varmemålerfirmaet Techem om evt. tekniske årsager. Der blev opfordret til opmærk-
somhed på området. Merete Ryvald-Christensen oplyste, at Techem havde set på sagen og ikke
fundet nogen fejl på måleren, men at måleren efter aftale bliver udskiftet.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra de tilstedeværende til beretningen

Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

Ad 2 Årsrapport 2OL&lzOtg

Revisor gennemgik årsrapportens driftsudgifter og balanceposter i hovedtræk og oplyste, at der var
enkelte afvigelser mellem budget og faktisk forbrug. Der er en samlet besparelse i offentlige afgifter
til el og vand på ca. 67.000 kr., en besparelse på ca. 38.000 kr. på forsikringer som primært skyldes
fald i brandforsikring, og en besparelse på ca. 83.000 kr. på personaleomkostninger som primært
skyldes for meget budgetteret udgift til ejendomsservice. Årets resultat på 109.032 kr. er alene for
erhvervsdelen, årets resultat for boligdelen udgØr 0 kr.

Revisor oplyste, at årsrapporten var med blank påtegning og uden bemærkninger eller forbehold
fra revisionen.

5

Årsrapporten blev herefter god kendt enstemmigt.



(E
JAd 3 Budget20tgl20lg

Formanden gennemgik budgettet i hovedtræk og oplyste, at budgettet ligger tæt op ad tidligere års
budgetter. Der er budgetteret med en stigning i de offentlige afgifter som følge af stigning i vand-
prisen, de samlede udgifter til forsikringer ligger stabilt på omtrent samme niveau, der er budgette-
ret med en stigning i udgiften til personale som følge af, at naboejendommen Finsensvej L5 har
opsagt viceværtaftalen pr. 1. september 2OI9, hvorfor ejerforeningen ikke længere modtager refu-
sion af lønudgift, der er budgetteret med en stigning i udgiften til renholdelse som primært skyldes
en budgettering af udgift til snerydning udenfor normal arbejdstid, samt en mindre stigning på ser-
vicekontrakter som følge af ny serviceaftale om rensning af vores varmtvandsbeholdere.

Ejer spurgte, om bestyrelsen arbejder på at søge efter ansættelse af en ny varmemester. Formanden
oplyste, at dette er et emne der vil blive set nærmere på, når den nye bestyrelse er blevet sammen-
sat.

Ejer spurgte til, hvorledes fordeling af udgiften til ejer af parkeringsområdet/parkeringskælder sker,
dette kan man ikke umiddelbart se ud af regnskabet. Formanden oplyste, at udgifterne fordeles
mellem boligdelen og erhvervsdelen efter fordelingstal.

Dirigent Niels-Ole Bjørn Pedersen oplyste, at fordeling mellem boligdelen og erhvervsdelen fremgår
af ejerforeningens vedtægter samt forlig mellem Ejerlejlighedsforeningen Krystalgården I og C. E.

Jensens Fond.

I henhold til vedtægterne 5 3, stk. 2 er fordeling som følger:

Ejerlejlighederne nr. t,2,3, 4, II3 ogLL4, omfattende de to kombinerede butiks- og kontorblokke
(Finsensvej 3 og 9) samt ejerlejlighed nr.223, omfattende ejendommens underjordiske garagean-

læg, bidrager ikke til udvendig vedligeholdelse af de fire boligblokke (Finsensve j5,7,11 og 13), me-
dens de øvri9e ejerlejligheder omvendt ikke bidrager til udvendig vedligeholdelse af de to kombine-
rede butiks- og kontorblokke og det underjordiske garageanlæg. Endvidere afregnes forbrug af el i

ejerlejlighed nr. 223 efter måler. Uanset bestemmelserne i S j.O angående ændringer af vedtæg-
terne kræves enstemmighed til ændring af disse bestemmelser.

I henhold til forlig pr. L. juli 1986 er fordeling af udgifter i forbindelse med istandsættelse og frem-
tidig vedligeholdelse af gårdarealerne i Krystalgården I som følger:

- Parkeringsområdet ved erhvervsblok nr. 3 og nr. 9 afholdes af den til enhver tid værende
ejer af ejerlejlighederne I, tt3 og223.

lstandsættelse af overfladebelægningen (område over garageanlægget) gælder følgende:

Forlods betaler den til enhver tid værende ejer af parkeringskælderen 50%

De resteren de 50% fordeles som fællesudgifter efter fordelingstal.
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For udgifter til membranudskiftning (over garageanlægget) med tilhørende overfladearbejder gæl-
der følgende:

Den til enhver tid værende ejer af parkeringskælderen betaler 75%.

Boligblokkene betaler 25To som fællesudgift efter fordelingstal.

Alle andre udgifter vedrørende det underliggende garageanlægs betonkonstruktioner er ejerfor-
eningen uvedkommende, og udgifterne vedrører alene ejeren af parkeringskælderen.

Budgettet for 2OL8/2019 blev herefter godkendt enstemmigt med fællesudgifter på 294,68 kr. pr.

fordelingstal for boligerne og 241,90 kr. for butiksdelen, svarende til en stigning på 0,67 % for bolig-
delen og en stigning på 2,93 % for butiksdelen.

Ad 4 Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. 100.000 til vedligeholdelsesplan

På bestyrelsens vegne oplyste Erik Vrang, at der foregår mange løbende vedligeholdelsesarbejder i

Krystalgården. Bestyrelsen kan være lidt i tvivl om rækkefølgen af disse løbende vedligeholdelses-
arbejder nu også er den rigtige, det være sig arbejder med de mange faldstammer og kloakarbejder
ud mod Finsensvej. Der er behov for en sagkyndig rådgiver til at vurdere, hvornår vi skal tage fat på

de forskellige vedligeholdelsesarbejder, således at arbejderne bliver udført når der er behov for det.

Ejer spurgte til, om bestyrelsen havde overvejet hvilken sagkyndig rådgiver man ville bruge. Erik
Vrang oplyste, at bestyrelsen ikke havde nogen bestemt rådgiver itankerne, men at det skulle være
et byggesagkyndigt rådgivningsfirma som skulle vælges til opgaven.

Ejer spurgte til, om man registrerede de skader der opstår i Krystalgården. Formanden oplyste, at
der generelt er mange rørskader i bebyggelsen, det er akutte rørskader som kræver en hurtig ud-
bedring. En egentlig registrering udføres p.t. ikke.

Forslaget blev herefter godkendt enstemmigt.

Ad 5 Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. 100.000 til forprojekt til vinduesudskiftning

På bestyrelsens vegne oplyste Erik Vrang, at her behøver vi ikke en professionel rådgiver til at for-
tælle os, at vinduernes generelle stand er dårlig, for det kan vi se, mange steder er der i dag proble-
mer med træværket. Bestyrelsen har brug for en professionel rådgivning fra en arkitekt som kan
hjælpe med, at vi får lavet en god klimasikring der også kommer til at se pænt ud. Bestyrelsen er
bekendt med, at der nogle steder trænger til malerarbejde, men det skal vi nok klare over vedlige-
holdelsen.

Der foregik herefter en debat blandt de tilstedeværende, der var en ejer som var af den opfattelse,
at foreningen flere gange tidligere havde været ude for en dårlig rådgivning, især i forbindelse med
betonrenoveringen i 1999 og derfor opfordrede til, at der afholdes et beboermøde med nærmere
orientering om de muligheder der foreligger, så den enkelte ejer ved hvad de skal vælge. En ejer
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spurgte om der var overblik over de lejligheder, hvor ejere allerede selv har forestået en udskiftning
af lejlighedens vinduer. Der var ejer som havde udskiftet kun termoruderne med et yderst tilfreds-
stillende resultat. Der var ejer som mente, at vinduesudskiftningen skulle opdeles i etaper/pakker,
således at den enkelte ejer fik mulighed for at tilvælge den pakke som passede bedst.

Formanden oplyste, at der vil blive holdt beboermøder om hvad vi skal gøre, men at bestyrelsen
bliver nødt til at have rådgivning til ideer og muligheder. Der vil blive set på alle vinduer, store som
små. Vi har ikke i dag en liste over de lejligheder, hvor ejer allerede selv har forestået en udskiftning
af termoruder eller vinduer.

Forslaget blev herefter godkendt enstemmigt.

Ad 5 Orientering om omdannelsen af nabobygningen Finsensvej 15 til studieboliger

På bestyrelsens vegne læste Lise Damsgaard Jørgensen følgende tekst op:

Bestyrelse blev primo morts 2019 opmærksom på, at det af Kommunens hjemmeside fremgik, at
der projekteredes studieboliger på Finsensvej 75, når Styrelsen for Patientsikkerhed ftyttede ud pr.
L.9.19.

Proiektet indebærer ca. 787 studieboliger med tagterrasse og et større grønt areol med forskellige
oktiviteter, hvor der nu er parkeringsplads =areol som grænser op til blok 73.

Bestyrelsen prøvede of grove i informationerne og kontaktede bl.o. Kommunen, som oplyste, at der
ikke vor modtaget en byggeansøgning på ombygning af bygningen, men ot der var forespurgt om
ændring of anvendelsesmulighed og der blev henvist til referot af 4. morts 2019 i mitjøudvotget

Bestyrelsen kontaktede den nye ejer, COPI, for ot få sot et beboermøde i stønd, så alle i Krystalgår-
den kunne få mulighed for at høre nærmere om den nye nobo og det kommende projekt, samt
stille spørgsmå1.

Oprindelig blev der udsendt en skærm/moil invitation 08.06.2019, hvor COP\ville afhotde møde
20.06.19 - dog blev dette aflyst af dem med kort vorsel.

Det lykkedes ot få lovet en ny invitation til beboermØde d. 02.09.79, hvitket blev afholdt med co. S0

fremmødte beboer, hvor beboere fra olle 4 blokke vør repræsenteret.

Ved beboermØdet kom det frem, of der vor meget stor bekymring over udendørsareolerne, dvs. ot
øverste etoge skulle løves om til en togetoge med mulighed for ophold. Herudover vor der også
stor bekymring for at porkeringsplodsen er planlogt til udendørsoreal med cafe, parcour, grill, og
bordtennis, somt at området skulle være med odgong for offentligheden, og dermed være åbent
ud mod Finsensvej



CEJ
Bekymringen bunder i, ot korridoren mellem Krystalgården og bygningerne longs Lindevangs Allå
er meget lyd følsom, og når få mennesker opholder sig i gårdorealerne Finsensvej 15/Lindevongs
allå 2 til 72 eller på vores græsplæner, kostes lyden fra samtolerne rundt løngs blokkene og op på
altanerne.

Derudover vor mon bange for stØj og ubehag fro subsistensløse og narkomoner, som hotder tit i
områder ved Lindevongs Allå.

Generelt var der enighed om, ot selve den visuelle og æstetiske det of projektet vor fint, men ot
støjgenerne var meget bekymrende.

Mange har købt en leilighed i blok 11/13 og 7 ud fra kriteriet om ot der vor fred og ro.

Bygherren fremførte på beboermØdet, ot en stor del af projektets projekterede ideer vor et krov fra
Kommunen. Herudover skulle CBS også hove en interesse i udformningen of byggeriet.

Bestyrelsen hor efterfølgende elterprøvet disse påstonde. Det er korrekt, qt Kommunen har krav
om, ot arealet=pørkeringsplodsen bliver et offentligt åbent rum ud mod Finsensvej. CBS hor in-
gen øndel i projektet.

Efter beboermØdet foreslog bestyrelsen bygherre, øt vi fik tov til ot deltøge ved et mØde mellem
Kommunen og bygherre for ot få nærmere indsigt og prøve ot få indflydetse på projektet.

Bestyrelsen blev hurtigt inviteret til et møde, som fandt sted d. 1-2 sept. 2019. Vi hovde forberedt os
godt hjemme fro, og på mødet lykkedes det Bestyrelsen ot sætte dogsordenen: der blev fremført
utilfredshed med, ot vi ikke vor blevet involveret tidligere, at vi finder ot have krav på ot blive
partshgrt, at lokalplan udfgres, at man ikke kon tilsidesætte en deklaration fro L967 om at Fin-
sensvei 1"5 skol være kontorbygning, somt ot der var stor bekymring omkring de støjgener, som vi
uundgåeligt forventer, der vil komme med de projekterede udendørsorealer grundet korridoren
mellem bygningerne.

Der var ikke megen lydhgrighed øt finde. Vi fik trumfet igennem, at den det af tagterrassen som
vender mod Krystalgården ikke vilfungere som fælles tagterrasse, men vit blive forbehotdt de en-
kelte værelser på 5. sal, og at olle aktiviteter trækkes væk fra skel ved btok 13. Vifremførte, at vi
ville hove bygherre til at bekoste en akustiker med henblik på øt undersgge, hvordqn man kan
håndtere lydgenerne. Ville Krystolgården have denne fagekspertise på banen, mente bygherre, at
det skulle være på vores egen regning, hvilket Bestyrelsen bestemt ikke synes er tilfredsstillende, da
det er os, som påføres gener. Mange hor købt en lejlighed i btok L1/13 og 7 ud fra kriteriet om, ot
der var fred og ro!

Mødet sluttede ot med, at bygherre sogde, at udendørsorealerne er noget at det sidste, som skal
proiekteres, så det kunne vi vende tilbage til for ot diskutere det ydertigere!
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Do Bestyrelsen ikke følte at de væsentligste argumenter på mødet blev hørt og dermed indarbejdet
i proiektet, udformede mon en skriftlig klage til By- og mitjøudvalget om deklarotion, lokalplon,
partshøring, Iydgener), fremsendt d. 15.09.19. og opfordrede ligeledes Krystolgårdens beboere til
at gøre de somme, idet hver ejer selvstændigt hør ret til og ansvør for ot forholde sig til sagen.
Bestyrelsen hor ikke et overblik over, hvor monge der har gjort indsigelse over for Kommunen, men
Bestyrelsen ved at en del har gjort det.

Da Bestyrelsen havde en dårlig fornemmelse of, at Kommunen vil ofvise vores første klage, kontok-
tede vi odvokatfirmaet Nielsen Ngrager, specialiseret i Forvoltningsret, for at høre om, vivar helt
galt afmorcheret ivores påstond om, at Kommunen bør høre os, ot der skal loves lokalplon, og om
man bare kan tilsidesætte deklarationen om, ot Finsensvej 15 skol bruges til kontorlokaler.

Det viser sig, at odvokatfirmoet vurderer, øt Bestyrelsen hor ret i sine ontøgelser, idet ændringen
er så betydelig, ot det bØr udløse lokalplon og/elter partshøring. En ktoge om krav til udorbej-
delse of lokølplan og/eller partshøring skal ske senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor det på-
tænkte arbeide er så fremskredent, øt det er egnet til, ot klagere i almindetighed må indse om-
fonget og kørøkteren af lorholdet og dermed hør mulighed for ot vurdere, om forholdet eventu-
elt er i strid med lokølplønen for området eller er tokotplonptigtigt.' (ptønklogenævnets aIgø-
relse af 27. jønuør 2079, MAD 2019,19 pKN

Grundet den korte frist for at indsende en klage, har Bestyrelsen måtte ogere hurtigt, uden mulig-
hed for ot indkalde til en ekstraordinær generalforsømling for at få mandot tit at gå videre med sa-
gen, for ot opnå at alle noboer kunne få mulighed for ot blive hørt i sogen. Eneste mutighed for ot
få opbogning til at søge om ot få officiel indflydetse på sagen har været, dels at stemme dørklokker
for at indhente fuldmagt, dels ot bruge mails og info skærme tir samme.

Bestyrelsen har modtoget fuldmagt fro 87 ejere svarende tit L02 personer. Tak for ol opbokning!

Der er sendt klage til Frederiksberg Kommune og Planklogenævnet, som bl.a. henviser til en række
andre sager. T.o. donner sådonne sager præcedens i lignende efterfølgende soger, så vi mener, at
vi har en god sag.

Frederiksberg Kommune hor ca. 4 ugers svartid, hvorimod Planklogenævnet forventes en del læn-
gere tid.

Kommunen hor på nuværende tidspunkt udsendt svar vedr. modtaget indsigelse fra beboere og til
advokotfirmoet. Svarene er formuleret lidt forskelligt, men essensen er den samme i olle svorene:

Advokøtfirmøet Nielsen NØroger hør modtøget fØtgende svar fra Frederiksberg Kommune som

fostholder:

lngen lokolpløn do der er tole om eksisterende bygning, hvor de fysiske rammer ikke ændres
ong. bygningen eller areal.
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Anvendelsen er i overensstemmelse med Kommunepløn 20L7 som udlægger området
blandede byfunktioner, herunder boliger.
lngen pørtshøring, da der ikke ændres væsentligt på bebyggelsens øvrige rammer herunder
lysforhold og mulighed for indblik.
Frb. kommune har vurderet at noboerne ikke er parter i sogen.
Ang. håndhævelse of servitut er Frb. Kommune ikke enig i vores betragtninger og fostholder
deres beslutning om ikke at håndhæve den.

Dvs. Kommunen tilside sætter helt oq holdt to of punkterne i klaoen ot vi har et lvd/støi-
problem oq ot beboerne i Krvstoloården skal parthøres.

odvokaten hor til ten nu

nævnet oa orientere om status på soqen oa bede nævnet om ot sagen ønskes behondlet hurtigst
muligt med opsættende virkning. Det er dog ikke sondsynligt. ot selve byggetittadelsen får opsæt-
telig virkning, men vi kan måske stodig nå at påvirke sogen.

Vores odvokot mener ikke, ot sogen hor ændret sig iforhold til vores indsigelse af 9. oktober 2079,
og at argumentotionen er uændret.

Arqumentation

Frb. Kommune mener fejlogtigt ot omdannelse af eksisterende bygninger ikke udtøser udar-
bejdelse of Iokalplon.
Lokalplonpligt indtræder jf. plonlovens 6 73, stk. 2 ved væsentlig ændret anvendelse af be-
byggelse og udløser lokolplanpligt efteramme kriterier som nybyggeri.
Eksempler: Et vandværk blev ændret til studenterhus/spillested. Amagerbanken på Holm-
blodsgade som blev omdønnet til studieboliger.
Proiektet vil betyde aktivitet 24/7 med væsentlig påvirkning i form øf stØjgener, indbliksge-
ner og trafikgener. Området er jo ekstremt lyd følsomt.
lsær de mest nærliggende leiligheder er efter proksis porter jf. byggeloven hvis det plan-
logte byggeri må antages ot ville udsætte de pågældende for konkrete og væsentlige gener
herunder gener som ændrede indbliksforhold, trafik, støj og værditob.
Håndhævelse af privatretlige servitutter: Det forhold ot kommunen har ret men ikke pligt til
ot påtole og håndhæve en servitut er ikke ensbetydende med at kommunen er frit stitlet ud
fro et privøtretlig grundlog. Der kon indgives stævning og føres en retssog om spørgsmålet
og kommunen kon pådrage sig et erstotningsønsvor.

STATUS er

Bestyrelsen mener stadig, ot det er korrekt at hove indhentet ekstern hjælp for ot få plonktøge-

nævnets syn på sagen. Bestyrelsen forbereder sig på, at når Planklagenævnet vilvende tilboge
med spørgsmå|, som skal besvores.
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Der foregik herefter en debat blandt de tilstedeværende om eventuelle muligheder for at kontakte
journalister, de ansvarlige i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og eventuelt kommu-
nens borgmester. Ejer oplyste, at formanden for den ejendom som ligger overfor Rema også er i

gang med at kontakte Frederiksberg Kommune. Der var enighed om, at det ikke kun Krystalgården
men også øvrige berørte naboer til Finsensvej 15 som skal h6res, og at alle skal have mulighed for
at give deres mening til kende ved en lokalplan i forbindelse med omdannelse af kontorbygningen
Finsensvej 15 til studioboliger.

Dirigenten konstaterede at orientering og debat var taget til efterretning.

Ad 7 Forslag om vedtagelse af rammebeløb kr. 10o.ooo til advokatbistand

Bestyrelsen beder generalforsamlingen om lov til at bruge de nødvendige penge der skal til for at
besvare mulige spørgsmål fra Planklagenævnet indtil vi modtager deres afgørelse. Hvor meget der
skal anvendes af rammebeløbet vil afhænge af Frederiksberg Kommunes svar til Planklagenævnet
og besvarelse af efi. spørgsmål fra Planklagenævnet. Det er vigtigt, at ejerforeningen kender plan-

kf agenævnets svar for at kunne stilling til et evt. videre forløb.

Det kan oplyses, at advokatprisen er kr. 1.900 plus moms pr. time. (kr. 300,- ex. moms i rabat pr.
time). Vi har fået en utrolig fin behandling/pris ang. 1. del af sagsbehandlingen, hvor der er brugt
lagt flere timer end vi har betalt for.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning hvor 1 stemte imod og 1 stemte blank og resten
var for.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget.

Ad 8 Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg var Peter Fosdal og Erik Vrang som genopstillede for 2 år, herudover opstillede suppleant
Lise Damsgaard Jørgensen for 2 år og suppleant Trine smistrup for L år.

Da der ikke var andre som ønskede at opstille til bestyrelsen konstaterede dirigenten, at peter Fos-
dal, Erik Vrang og Lise Damsgaard Jørgensen var valgt lor 2 år, og at Trine Smistrup var valgt for 1

år.

Bestyrelsen har herefter fØlgende sa mmensætn ing:

M erete Ryva ld-Ch ristensen
Trine Smistrup
Peter Fosdal
Erik Vrang
Lise Damsgaard Jørgensen

Finsensvej 11A, 4. tv.
Finsensvej 11A, 3. th.
Finsensvej 7 C,2.tv.
Finsensvej 11 A, 5. th.
Finsensvej 11 B, 4. th.

(på valg 2o2O)
(på valg 212ol
(på valg 2o2L)
(på valg 2O2Ll
(på valg 2o2I)
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Ad 9 Valg af 2 suppleanter

På valg var Lise Damsgaard Jørgensen og Trine Smistrup som begge blev valgt ind i bestyrelsen.

Herefter ønskede følgende at stille op som suppleant til bestyrelsen:

7. Else Grubb, Finsensvej 7 C, 6. tv.
2. Jim Bengtsen, Finsensvej 11 C,4. tv.

Da der ikke var andre som ønskede at opstille til suppleant konstaterede dirigenten, at Else Grubb
og Jim Bengtsen var nyvalgte som suppleanter for 1 år.

Ad 10 Valg af revlsor
Som revisor blev genvalgt Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i KØbenhavn A/S.

Ad ll Eventuelt
R0rskade

Eier oplyste, at denne havde haft en omfattende vandskade som følge af diverse vandudslip fra
overbo. Ejer var ikke tilfreds med administrationens og bestyrelsens håndtering af sagen.

Qvrige
Ejer spurgte til, om det ikke var muligt at få opsat håndsprit i affaldsrummet. Formanden svarede,
at bestyrelsen havde noteret dette.

Ejer spurgte til, om tidsbegrænsning i vaskehusene ikke kunne minimeres, så det f.eks. også var
muli$ at vaske frem til kl- 24' Formanden oplyste, at tidsbegrænsningen er sat for at give ro i be-
byggelsen, men bestyrelsen vilse nærmere herpå.

Ejer oplyste, at denne havde bemærket at der på portalsiden - beboer til beboer - desværre ikke
altid blev holdt en pæn tone, ligesom der var indlæg uden afsender. Man må som minimum stå
ved hvem man er med navn.

Da der ikke var yderligere til dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede gene-
ralforsamlingen kl. 20.45.

r ,Aoato: " llK zotg
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Niels-Ole Merete Ryvald-Christensen, formand

l,'
al

r{ "*' t., t!1-rÅ{t-,

Susan Andersen, referent

13


