
E.K ADMIMSTRATION A/S Ridhusstrrede 3
DK-1466 Ksbenhavn K
I  l f .  + 4 5  3 3  t 3  2 l  t i O
F a x .  + 4 5  3 3  1 3  2 1  8 7
E-rrail: ek(g ek)'hn.dk
Bank: Danske Bank
K t o . n r .  4 1 8 0  9 3 9  7 4 1

Til andelshaverne i
A/B Enghave

Dato:  I  9 .02.201 5
J.nr. 3079lEKllb

INDKALDELSE TI L ORDIN,I f  R GENERALFORSAM LI NG

Efter aftale med bestyrelsen skal jeg herved indkalde ti l  ordiner generalforsarnling, der afholdes:

sondag den 8. marts 2015 kl .  14.00

Enghavevej 80C. 3. sal. 2450 Kobenhavn SV med folgende dagsorden:

l. Valg af dirigent

2. Bestynelsens beretning

3. Forelreggelse af irsrapporl og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af irsrapporten.

4. Foreleggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ren-
dring af boligafgiften samt fastsrettelse af belsb i henhold til vedtregternes $4.

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Forelreggelse og endelig godkendelse af byfornyelsesansogning ti l  Ksbenhavns Kommune
omfattende nedlreggelse af bagtrappen og indretning af nye badevarelser i de lejligheder,
der ikke har badevrerelser p.t. (33 stk.), nyt tag med samtidig udvidelse af l3 lej l igheder p6
5. sal med tagarealerne (i alt 950 m2), sprinkling af hovedtrapper, foragelse af loftshojde i
krelder med samtidig fugtsikring,, udskiftning af faldstammer og vandinstallationer - alt
som angivet i beskrivelse og prissrtning af projektforslaget og kopi af skrivelse af
10.2.201 5 ti l  Nykredit.
Bernyndigelse for bestyrelsen til efterfslgende at afholde licitation, indgi aftaler rned tek-
nikere og byggesagsadministrator, acceptere entrepnsetilbud og optage kreditforeningsl6n
til finansiering af de samlede anlregsudgifter efter fiadrag af ststtebelsb fra byfornyelse og
indvundne salgspriser fra lejlighedsudvidelserne og underskrive fornsdne linedokumenter
inkl. byggel6nsdokumenter samt foretage regulering af boligafgifter for de lejligheder, der
fEr nye badeverelser og lejl ighedsudvidelser. Supplerende materiale vil bl ive udsendt in-
den general forsam I i ngen.

b. Forelreggelse og beslutning om etablering af altaner i de lejl igheder. der ikke p.t. har alta-
ner og som har mulighed herfor. Forventet anlregsudgift pr. altan kr. I 10.000,- med m6ned-
lig udgift pi ca. kr. 375,- t i l  475,- baseret pi nuvrerende renteniveau. Til melding skal ske
senest 116 2015. Sifremt t i lstrrekkelig t i lrnelding sker. bemyndiges bestyrelsen ti l  at ind-
hente tilbud fia entreprensr pi opsretning af altan i sarntlige lejligheder" der har mulighed
herfor (dr,'s. foreningen financierer opsretning af altan uden etablering af dsr for de fbr-
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mentlig f l lej l igheder, der ikke ti lmelder sig nu). optage realkredit lAn og forhoje boligafgif-
ten for de lejligheder. der ffir fysisk adgang til altaner.

c. Bemlmdigelse for bestyrelsen ti l  at ornlegge nuvcrende altanlin t i l  l6n med lavere ydelse
og regulere boligafgifterne tilsvarende.

d. Bemyndigelse for bestyrelsen til at overtage de 4 altaner fia de andelshavere, der selv har
betalt kontant opr. i  alt kr. 370.106,- og regulere de pigreldende boligafgifter. j fr. pkt. c.

e. Bemyndigelse for bestyrelsen til at gsre foreningens forksbsret greldende vedr. erhven,s-
andel nr.2 beliggende Enghave Plads 3 st.th., hvilken andel kommer ti l  salg og efterfol-
gende foretage udlejning pa vilkir, der giver drekning for nuvrerende indtregt med tillreg af
forrentning af ksbesummen. Erhvervelsen begrundes bl.a. i,, at alle erhvervslokaler herefter
er lejemil og alle boliger andelsboliger.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. suppleanter og revisor

Eventuelt - herunder orientering om mulighed fbr at opn6 andelsboligl6n pi forbedrede vil-
kAr.

Der vedlegges endvidere Arsberetning for 2014, budgetforslag for 2015, bestyrelsens beretning
samt opgorelse over de lejligheder,, der har mulighed for lejlighedsudvidelser.
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