
 
 
 
* 27. august 2014 
 Lm.nr. 870-* 
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Solvej 
 
Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ordinær generalforsamling i E/F Solvej,  
der afholdes i Soranernes Hus, Solvej 1, 5. sal, 2000 Frederiksberg: 
 

torsdag den 18. september 2014 kl. 19.00 
 

 
For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
 

4. Indkomne forslag: 
 

a. Altanudvalget stiller forslag om tilladelse til opsætning af altaner. Et antal af 
foreningens ejere ønsker at få etableret altaner mod gårdsiden. Udgifter pr. 
altan forventer vi bliver mellem 100-120.000 kr. Altanerne skal finansieres 100% 
af den enkelte ejer. Af bilag 1 fremgår de fremtidige placeringer af 
altanerne(billeder og plantegninger) samt husorden for altaner. 
 

b. Bestyrelsen forslår, at der i forbindelse med altanprojektet gives mulighed for 
etablering af altan i stuelejlighederne på Solvej 4. De får samme placering som  
de overliggende lejligheder eller forskudt, dog under forudsætning af, at det kan 
godkendes af Frederiksberg kommune. 
 

c. Bestyrelsen forslår, at der i forbindelse med altanprojektet gives mulighed for 
etablering af franske altaner ved de vinduesfag, hvor det ikke er mulighed for 
altan, såfremt det kan godkendes af Frederiksberg kommune. 
 

d. Vedtægtsændring vedligeholdelse af altaner. Følgende tilføjes vedtægtens § 17 
stk. 1: 
 



”Vedligeholdelsen både udvendig og indvendig af de individuelt opsatte altaner 
påhviler fuldt ud den enkelte ejer. 
Såfremt ejerforeningen vedtager en renovering af facader/gavle, vinduer eller 
lignende kan foreningen pålægge ejere som har altaner at disse også skal 
renoveres samtidig hermed.” 
 
Såfremt forslag a. ikke vedtages bortfalder forslag d. 
 

e. Bestyrelsen foreslår, at al korrespondance mellem medlemmer, bestyrelse og 
administrator fremover som udgangspunkt sker elektronisk.  
 
Konsekvensen heraf er, at bl.a. alle indkaldelser og referater fra 
generalforsamlinger udsendes via mail, og det er det enkelte medlems 
forpligtelse selv at sikre, at det fornødne er modtaget, og at ønskede udskrifter 
heraf medbringes til fx generalforsamlinger. 
 
Det er frivilligt om man vil deltage i ordningen, men deltager man, er det 
medlemmets eget ansvar, at bestyrelse og administrator altid er i besiddelse af 
en korrekt e-mail adresse, og at denne har tilstrækkelig kapacitet. 
 
Baggrunden for forslaget er et ønske om, at "følge med tiden", at spare 
portoudgifter, samt at give medlemmerne mulighed for, på en enkel måde, at 
gemme dokumenter vedr. lejligheden. 
 

f. Køb af loftareal. Jesper Strunge ønsker at køber 56,5 m2 af loftarealet over 
Solvej 2, 4.th. Arealet er af en uvildig ejendomsmægler vurderet til 450.000 kr. 
som betales til ejerforeningen.  Omfordeling af depotrum er muligt så alle forsat 
har et depotrum. Alle de omkostninger som kommer til byggeansøgning, 
landinspektør og tinglysning af ændrede fordelingstal mv. betales af Jesper 
Strunge. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2. 
 

5. Godkendelse af budget for 2014/2015. Bestyrelsen forslår, en stigning i de årlige 
fællesbidrag på 50.000 kr. svarende til 2,33% eller 7 kr. pr fordelingstal.  
 
Stigningen træder i kraft pr. 1. maj 2014, og opkræves med tilbagevirkende kraft 
første gang 1. oktober 2014. Stigningen er begrundet i den alm. prisudvikling, samt en 
stigning i præmien på bygningsforsikringen på 50%. 
 

6. Valg til bestyrelsen, herunder 2 bestyrelsessuppleanter. 
På valg til bestyrelsen er: Ole Christoffersen, Jesper Strunge og Mette Baden.  
 

7. Valg af revisor. 
 

8. Eventuelt. 
  



 
Vedlagt er: 
- Bestyrelsens beretning 
- Årsrapport 2013/2014 
- Budget 2014/2015 
- Fuldmagtsblanket 
- Bilag 1, Altanprojekt 
- Bilag 2, Køb af loftareal 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august. 
 
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt udstedt til ægtefælle/samlever, eller af en myndig 
person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. Eventuel fuldmagt afleveres til dirigenten 
inden afstemningen påbegyndes. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Jensen     
Ejendomsadministrator, EA  
 
 
  



 
 

F U L D M A G T 
 

E/F Solvej 
 

  Lm.nr. 870-* 
 
  

 
Undertegnede: *Navn 
 *Adr. 
 
 
 
bemyndiger herved:       
 
NAVN            :      ________________________________________________ 
 
ADRESSE      :      ________________________________________________ 
 
 
til at give møde og stemme på mine vegne på ejerforeningens ordinære generalforsamling, 
der afholdes torsdag den 18. september 2014 kl. 19.00. 
 
 
 
UNDERSKRIFT:______________________________________________________________ 
 
 
Bemærk venligst, at fuldmagtsblanketten alene er gyldig såfremt: 

 
1. Alle felter i fuldmagten er udfyldt. 
2. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt udstedt til ægtefælle/samlever, eller af en myndig person, 

som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt.  
3. Et medlem kan afgive stemmer for 2 fuldmagter. 
 
 

  



 
 
 
 
* 27. august 2014 
 Lm.nr. 870-* 
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Solvej 
 
Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i E/F Solvej, der 
afholdes i Soranernes Hus, Solvej 1, 5. sal, 2000 Frederiksberg: 
 

tirsdag den 23. september 2014 kl. 19.00 
 
For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Forslag til endelig vedtagelse, såfremt de vedtages på den ordinær generalforsamling 
afholdt den 18. september: 
 

a. Altanudvalget stiller forslag om tilladelse til opsætning af altaner. Et antal af 
foreningens ejere ønsker at få etableret altaner mod gårdsiden. Udgifter pr. 
altan forventer vi bliver mellem 100-120.000 kr. Altanerne skal finansieres 
100% af den enkelte ejer. Af bilag 1 fremgår de fremtidige placeringer af 
altanerne(billeder og plantegninger) samt husorden for altaner. 
 

b. Bestyrelsen forslår, at der i forbindelse med altanprojektet gives mulighed for 
etablering af altan i stuelejlighederne på Solvej 4. De får samme placering som 
de overliggende lejligheder eller forskudt, dog under dog under forudsætning 
af, at det kan godkendes af Frederiksberg kommune. 
 

c. Bestyrelsen forslår, at der i forbindelse med altanprojektet gives mulighed for 
etablering af franske altaner ved de vinduesfag, hvor det ikke er mulighed for 
altan, såfremt det kan godkendes af Frederiksberg kommune. 
 

d. Vedtægtsændring vedligeholdelse af altaner. Følgende tilføjes vedtægtens § 
17 stk. 1: 
 
”Vedligeholdelsen både udvendig og indvendig af de individuelt opsatte 
altaner påhviler fuldt ud den enkelte ejer. 
Såfremt ejerforeningen vedtager en renovering af facader/gavle, vinduer eller 



lignende kan foreningen pålægge ejere som har altaner at disse også skal 
renoveres samtidig hermed.” 
 
Såfremt forslag b ikke vedtages bortfalder forslag c. 
 

e. Køb af loftareal. Jesper Strunge ønsker at køber 56,5 m2 af loftarealet over 
Solvej 2, 5.th. Arealet er vurderet til 450.000 kr. betales til ejerforeningen.  
Omfordeling af depotrum er muligt så alle forsat har et depotrum. Alle de 
omkostninger som kommer til byggeansøgning, landinspektør og tinglysning 
af ændrede fordelingstal mv. betales af Jesper Strunge. Nærmere beskrivelse 
fremgår af bilag 2. 
 

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt udstedt til ægtefælle/samlever, eller af en myndig 
person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. Eventuel fuldmagt afleveres til dirigenten 
inden afstemningen påbegyndes. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Jensen     
Ejendomsadministrator, EA  
 
 

  



F U L D M A G T 
 

E/F Solvej 
 

  Lm.nr. 870-* 
 
  

 
Undertegnede: *Navn 
 *Adr. 
 
 
 
bemyndiger herved:       
 
NAVN            :      ________________________________________________ 
 
ADRESSE      :      ________________________________________________ 
 
 
til at give møde og stemme på mine vegne på ejerforeningens ekstraordinære 
generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. september 2014 kl. 19.00. 
 
 
 
UNDERSKRIFT:______________________________________________________________ 
 
 
Bemærk venligst, at fuldmagtsblanketten alene er gyldig såfremt: 

 
4. Alle felter i fuldmagten er udfyldt. 
5. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt udstedt til ægtefælle/samlever, eller af en myndig person, 

som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt.  
6. Et medlem kan afgive stemmer for 2 fuldmagter. 
 

 



 
Bestyrelsens Beretning 2013/14 
 

   
 
Velkommen til Ejerforeningen Solvej 
 
Vi skal også i år byde velkommen til nye medlemmer i ejerforeningen. Vores lejligheder bliver 
solgt hurtigt og til gode priser. Vi håber at de nye medlemmer bliver glade for bo her og vil 
bidrage til at gøre Solvej et endnu mere attraktivt sted at bo.   
 
 
Byggeprojekt  
 
Vi har fået afsluttet byggeprojektet med udskiftning af stigstrenge (vandrør) i vest-
ejendommen. Samlet set gik projektet godt og vi formåede at holde os inden for det afsatte 
budget. I den indledende fase af projektet fik vi konstateret asbest i den fliseklæb der er 
benyttet i badeværelserne. Det er naturligvis noget som alle skal være opmærksom på ifm 
renoveringer af badeværelserne, såfremt de gamle fliser tages op. Så længe asbesten er 
indkapslet udgør den ingen risiko.  
 
Hvis du går i gang med en ombygning af badeværelset, skal du have en godkendelse fra 
bestyrelsen, før projektet påbegyndes.  
 
Næste skridt er udskiftning af stigstrenge i øst-ejendommen. Finansieringen over driften 
betyder at vi kan forvente at der vil gå yderligere et år før vi kan påbegynde arbejdet. Arbejdet 
vil kunne forventes påbegyndt i efteråret 2015. Mere information omkring projektet og 
informationsmøder vil komme i begyndelsen af næste år.  
 
 
Vandrette vandrør 
 
Ejerforeningen udskifter de lodrette rør i ejendommen, men de vandrette rør påhviler den 
enkelte ejer at vedligeholde. Hvis du bor i vest-ejendommen og endnu ikke har udskiftet dine 
rør opfordrer vi dig til at gøre det hurtigst muligt og gerne inden udgangen af året. Det er dit 
ansvar, som ejer af lejligheden, at de er vedligeholdte og tætte. 
 
Grundet de mange vandskader som vi har haft i ejendommen har vi modtaget en væsentlig 
stigning i ejendommens husforsikring. Vi går således fra ca. 120.000 kr. til 190.000 kr. i 
forsikringer for 2012/13 til 2014/15. Grundet vores skadeshistorik har vi ikke mulighed for 
at skifte selskab på den korte bane. Skader på de vandrette rør dækkes af ejendommens 
forsikring og det er derfor i vores fælles interesse at alle rør uden undtagelse bliver skiftet.  
 
 
 
 
 



 
Vores økonomi og løbende vedligehold 
 
Byggeprojektet med udskiftning af vandinstallationer udgør naturligvis en væsentlig del af 
foreningens omkostninger og påvirker årets resultat negativt. Underskuddet dækkes at 
ejerforeningens egenkapital.  
 
Under løbende vedligehold udgør rens og reparation af faldstammer 117.365 kr. Vi udskifter 
løbende køkkenfaldstammer og udskifter udelukkende faldstammer fra kælder til kvist. 
Gamle og endnu ikke udskiftede faldstammer renses og vedligeholdes.  
 
Posten selvrisiko udgør foreningens andel af vandskader som forsikringen ikke dækker.    
 
Det er bestyrelsens vurdering at niveauet for fællesbidraget er nødvendigt i de komne år, for 
med rimlighed at kunne vedligeholde ejendommen forsvarligt. Næste projekt er som 
førnævnt stigstrenge i øst-ejendommen. Bestyrelsen vil i den næste periode arbejde på en 
prioritering af fremtidige vedligeholdsarbejder og fremlægge et forslag til den 
næstkommende generalforsamling.  
 
For budgettet 2014/15 stiger fællesbidraget med 2,33% for at dækker stigningen i 
omkostning til forsikring.  
 
 
En særlig tak 
 
Som ejerforening kunne vi ikke fungere uden frivilligt arbejde fra dejligt engagerede 
mennesker. Det være sig alt fra gårdlaug til webmaster. Håber at vi også fremover vil kunne 
deltage i Fastelavn og andre gode initiativer.   
 
 
Vel mødt til Generalforsamlingen.  
 
 
Kenn Saxtorph Haagaard 
Formand  
Ejerforeningen Solvej 
 































































Budget Regnskab Budget

2013/2014 2013/2014 2014/2015

Afgifter

Vand- og afledningsafgifter 255.000 214.102 225.000

Dagrenovation 160.000 131.086 135.000

Elektricitet 50.000 52.316 55.000

Afgifter i alt 465.000 397.504 415.000

Forsikringer m.v.

Bygnings, lovpligtig ulykke m.v. 100.000 123.317 190.000

I alt 100.000 123.317 190.000

Renholdelse

Serviceabonnementer mv 0 14.650 15.000

Anden renholdelse 0 14.639 15.000

Ejendomsservice/trappevask/

snerydning mv. 285.000 258.231 255.000

I alt 285.000 287.520 285.000

Administration

Administrationshonorar incl. moms 115.000 100.000 102.000

øvrige adm. honorar 0 8.875 7.000

Revisorhonorar 20.000 21.200 21.500

Varmeregnskab 40.000 42.216 44.000

Møder, generalforsamling m.v. 0 5.430 6.000

Kontorhold, gebyr mv 30.000 9.981 11.000

Tab 0 0 0

I alt 205.000 187.702 191.500

Brugsvandsinstallationer 816.000 1.868.165 800.000

Vedligeholdelse 314.000 348.086 350.000

Driftsudgifter i alt 2.185.000 3.212.294 2.231.500

Indtægter

Ekstraordinær indtægter 0 -10.366 0

Renteindtægter/Udgifter -3.000 -63 0

Leje af kælderrum -32.000 -32.325 -32.000

Udgifter i alt 2.150.000 3.169.540 2.199.500

Fællsbidrag 2.150.000 2.159.218 2.200.000

Overskud 0 -1.010.322 500

EF Solvej

Budget 2014-2015



Fællesbidrag for 2014

Ejerforeningens samlede fordelingstal udgør 7.897

Opkrævet fællesydelser i 2014/2015 2.200.000

Fællesydelser pr. fordelingstal i 2013/2014 272

Fællesydelser pr. fordelingstal i henhold til budget 2014/2015 udgør 279

Svarende til en stigning på. 2,33%

Stigningen træder i kraft pr. 1. maj 2014 og opkræves fra 1. oktober med tilbagevirkende kraft

eksempler på fordelingstal:

(listen er ikke udtømmende) nuværende årlig årlig stigning Fremtidig årlig

fællesbidrag i fællesbidrag fællesbidrag

163 44.378,00               1.032,04          45.410,04

154 41.927,00               975,05             42.902,05

139 37.843,00               880,08             38.723,08

125 34.032,00               791,44             34.823,44

90 24.503,00               569,84             25.072,84

92 25.047,00               582,50             25.629,50

76 20.691,00               481,20             21.172,20

60 16.335,00               379,89             16.714,89

53 14.430,00               335,57             14.765,57

20 5.445,00                 126,63             5.571,63

3 817,00                     18,99                835,99

Antennebidrag for 2014/2015:

Antennebidraget stiger fra 90 kr. til 107 kr. pr. med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2014 jf. den 

stigning som er varslet fra yousee. Stigningen og efterreguleringen opkræves pr. 1. oktober 2014

Saldo jf. årsregnskabet på 25.875 kr. svarende til 308,04 kr. pr. lejlighed efteropkræves ligeledes pr. 

1. oktober.
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870 E/F Solvej Vedligeholdelsesareal: 8.298 m
2 Budgetår: 1/5-30/4 Dato: 20-08-2014

Vedligeholdelsesplan Planlagt vedligehold pr. år: 1.271.500 kr. 153 kr./m2-fordelingstal REV. 1:

Økonomisk oversigt Løbende   vedligehold pr. år: 350.000 kr. 42 kr./m
2
-fordelingstal REV. 2:

Samlede vedligeholdelsesudgifter pr. år: 1.955.500 kr. 236 kr./m
2
-fordelingstal Udført af: JLK/MNI

Nr. Aktivitets beskrivelse                      År Tek.p. 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

12.01 Reparation puds ydervæg kælder 4 50.000

12.02 Reparation betonkældergulv 4 25.000

21.01 Renovering facader gesimsbånd 1. sal og ned 4 1.000.000

21.02 Gennemgang facade 1. til 4. sal 4 150.000

21.03 Rep. revne og efterisoleringe gavl HWV 61 3 250.000

23.01 Betonreparationer gulv i opgang 3 5.000 5.000

23.02 Reparation terrazzo med nye bærejern, 4 stk. 4 400.000

24.01 Reparation betontrapper mod kælder, 2 stk. 3 50.000 50.000

27.01 Generel gennemgang tag. 2 20.000 20.000

27.02 Rens tagrender m.m. fra lift 3 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

31.01 Maling vinduer og gennemgang af træ og fuger 3 2.500.000

31.02 Vinduer - Smøring & justering af beslag m.m. 4 10.000 10.000

31.03 Hoveddøre, smøring/justering  m.m. 2 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

34.01 Malerreparation, skader m.m. på hovedtrapper. 4 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

34.02 Totalistandsættelse alle opgange inkl. nye el-installationer 4 3.000.000

52.01 Rensning eller udskiftning af tagbrønde 3 50.000

52.02 Udskiftning resterende faldstammer 3 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

52.03 Montering af højvandslukkere på gulvafløb i kælder 2 100.000

52.04 Montering af drænrende ved kældertrappe til varmecentral øst 2 50.000

53.01 Udskiftning af vandrør inkl. ny VVB 2 2.300.000

56.01 Omlæ. fra et- til to-strengs, budget og overslag 3 10.000 1.400.000

56.02 Gennemgang isolering varmerør 3 20.000

56.03 Serviceaftale varmecentral 2 x x x x x x x x x x

57.01 Rensning aftrækskanaler 3 100.000

64.01 Udskiftning samtlige dørtelefoner 4 250.000

88.00 Beplantning fornyelser/beskæring 4 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- Energistyring - 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

- Vedligeholdelsesbudget revideres  - 5.000 5.000 5.000

Planlagt vedligeholdelse i alt 160.000 160.000 2.470.000 220.000 260.000 3.905.000 85.000 170.000 1.815.000 3.470.000

Årlig indbetalt til ekstraord. vedligeholdelse 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Akkumulleret opsparing til ekstraord. vedligeholdelse 0 640.000 1.280.000 -390.000 190.000 730.000 -2.375.000 -1.660.000 -1.030.000 -2.045.000

Løbende generel vedligeholdelse 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Samlede vedligeholdelsesudgifter 1.310.000 1.950.000 4.900.000 980.000 1.600.000 5.785.000 -1.140.000 -340.000 1.935.000 2.575.000

NB DV-Plan og Økonomioversigten er ikke revideret sammen 

med bestyrelsen. Dette er et foreløbig oplæg.


