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Omegnens Fritidshaveforening 

Referat af HB Budget møde 

Dato: 01.11.2021 kl.18:00 – 20:15 

 

Afholdes: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K (v/Nørreport st.) 

Deltagere: 
OF Frølunde Palle Orth (PO)  
OF Frølunde (kasserer) Anne Bruun (AB) 
OF Harrestrup Gitte Pedersen (GP) 
OF Harrestrup (kasserer) Eigil Staal-Nielsen (EN) 
OF Møllehøj Helle Vithardt (HV) 
OF Møllehøj (kasserer) Dorte Wester Magnussen (DWM) udeblevet 
OF Lynæs Mads Willads Petersen (MWP)  
OF Lynæs (kasserer) Ingelise Hallengren (IH) 
OF Torup Sune Højrup Petersen (SHP)  
OF Torup (kasserer) Bente Mørck-Larsen (BML) afbud 
OF Vesterlyng  Anders Madsen (AM) 
OF Vesterlyng (kasserer) Yvonne Jacobsen (YJ) 
OF Kvistgård  Elisabeth Windfeld (EW)  
OF Kvistgård (kasserer) Laura Thit Hansen (LTH) 
OF Ågerup Dennis Andersen (DA)  
OF Ågerup (kasserer) Helle Stoltenberg (HS) 
Bilagskontrollant Poul Erik Mortensen (PEM) afbud 
Bilagskontrollant Torben Petersen (TP) 
FMS Maria Garde (MG)  
FMS Inge Eiersted (IE) 
FMS Benedikte Agerskov (BA) 
Kontoret Britt Oder (BO) 
Kontoret Tina Andersen (TA) Referent 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst 

2. Valg af mødeleder og referent 

3. Økonomi 

4. Næste HB-møde 

5. Evt. 
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1.  Velkomst 

MG bød velkommen og oplyste, at Lokalplanklagenævnet har afgjort, at Lokalplan 182 er afvist. 

2. Valg af mødeleder og referent  

MG valgt som mødeleder og TA som referent. 

3. Økonomi: 

3.1 HB bedes godkende Budget 2022-2023.  

      Budget 2022-2023 blev gennemgået uden bemærkninger. 

      Enstemmigt vedtaget. 

 

3.2 HB bedes godkende depositum for 2022 forbliver uændret. 

       Enstemmigt vedtaget. 

 

3.3 HB bedes godkende beregning af grænse for nedsat kontingent, samt indkomne ansøgninger 

      vedr. nedsat kontingent.  

      Der er indgået 11 ansøgninger, og de er alle under indtægtsgrænsen. 

      HB godkender de 11 ansøgninger samt indtægtsgrænsen af nedsat kontingent,  

      Enstemmigt vedtaget. 

 

3.4 HB bedes godkende gebyrer for 2022. 

       Oversigten af Takster og Gebyrer blev gennemgået. 

       Det blev besluttet at: 

       Gebyr for behandling af mail fra ejendomsmægler stiger til kr. 300,00  

       Gebyr for behandling af Grundejerskema stiger til kr. 1.500,00 

       Gebyr på Bygge- og Anlægssansøgninger skal koste kr. 500,00. 

       Oversigten over Takster og Gebyrer blev enstemmigt vedtaget. 
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3.5 Punkt til behandling fra HB møde d. 27.09.2021: 

      Information til HB om lånet til tvangskloakeringen i OF-Frølunde. FMS og TBP har afholdt 

      møde med AL-Bank, der gennemgik lånebetingelser fra DLR-Kredit. Da OF skal låne 

      yderligere til udmatrikuleringen, fremsendes der et nyt lånedokument med nye lånebetingelser 

      herunder lånebetingelser med lånets løbetid på hhv. 20 eller 30 år.  

      FMS har besluttet at indhente lånetilbud fra Nykredit og Nordea.  

      Selve godkendelsen af lånet skal ske på Kongressen 2022. 

      Da OF-Frølunde ikke kan undgå en udmatrikulering, skal der ansøges om lån på ca. 17 

      mio.kr. 

      Det skal undersøges, om det er muligt at optage lånet nu, på grund af den lave rente, og starte 

      afbetaling nu, eller tage kontakt til SK-Forsyning for at indbetale hele beløbet. 

      Det skal også undersøges, om det er muligt at optage et 20-årigt eller 30-årigt lån, f.eks. med 

      et fast afdragsbeløb. 

      I lignende konstellationer kan man give Formandskabet mandat til at optage eller omlægge lån, 

      hvis det er gunstigt for foreningen, i den mellemliggende periode mellem Generalforsamlinger 

      og kongressen. 

      I forhold til ændring til Vedtægten skal det tages på op Kongressen. 

 

 

3.6 Punkt til behandling fra HB-mødet d. 27.09.2021: 

      Kontoret har indhentet yderligere tilbud på ny kopimaskine. Endvidere er modellen nedgraderet 

      og dermed også billigere. 

       KØB: Canon (lille) kontant kr. 52.300,00 inkl. moms. Serviceaftale m/levering af toner kr. 

       427,50 pr. mdr. i 60 mdr. (i alt kr. 25.650). I alt kr. 77.950 

       LEASING: Prisen for leasing af ny kopimaskine over 60 mdr. vil være: 

       Canon (lille) kr. 1.422,81 pr. måned inkl. moms og serviceaftale. I alt kr. 85.368,6 

       Beløbet for køb af kopimaskine, kan tages fra det beløb der er afsat i budget 2021: 

       Istandsættelse Gothersgade. 

       HB bedes tage stilling til om OF skal købe eller lease kopimaskine. 

       Afstemning: Skal OF købe Canon kopimaskine 

       Enstemmigt vedtaget. 
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3.7 Lejemålet Gothersgade: 

      FMS´s forslag til en lejeforhøjelse sendt til Dansk Adelsforening d. 22/9.21 var kr. 167.600 inkl. 

      ”baglokalet”. 

      HB bedes drøfte svaret fra Dansk Adelsforening: 

      Tak for jeres mail, som jeg besvarer efter aftale med Marc. 

      Og tak for jeres konstruktive tilgang til drøftelserne. Det er værdsat. 

      Desværre er det tilbudte lejebeløb ikke inde for rammerne af det, vi kan acceptere. Det er 

      fortsat vores opfattelse, at markedslejen er væsentligt højere end det tilbudte lejeniveau. 

     Vi har kigget nærmere på mulighederne, og baseret på vores møde kunne det måske være en 

      løsning, at I afgav ”baglokalet” (158A, st.) og derefter kun lejede hovedlejemålet. Det kunne 

     give udlejer mulighed for at udleje baglokalet som bolig og reducere jeres lejemål med nogle 

     kvadratmeter. 

     Hvis I kunne være indstillet på, at det kunne indgå som element i en aftale, vil vi foreslå 

     følgende løsning: 

     • Bag-lejligheden (158A, st.) udgår af lejemålet 

     • Lejen for det resterende lejemål (158, st. th.) reguleres til kr. 170.000 over en periode på 4 år. 

      Det kunne fx træde i kraft pr. 1. november 2021. 

     FMS har meddelt at HB træder sammen d. 1.11.21. og at vi ikke kan respondere før HB har 

     truffet en beslutning. 

     FMS anbefaler ovenstående, da OF så i ro og mag kan se efter billigere og bedre egnede 

     lokaler. 

     Det skal undersøges, om det er muligt at lejestigningen evt. kan reguleres over en periode på 6  

     år. 

     FMS fortsætter forhandlingerne, i forhold til at afgive baglokalet, og i henhold til istandsættelsen 

     af køkken og toilet, som OF selv har bekostet. 

     Vil HB godkende en huslejestigning på max. kr. 170.000 over 4 år. 

     Enstemmigt vedtaget.  

 

4. Næste HB møde: 

             HB-møde d. 29.11.2021 kl. 18:00 (spisning 17:30 – 18:00) Afslutning 2021.  

             Afholdes: Gothersgade 158, 1123 København K 
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5. Evt.: 

 

 

 

 

 

FMS: Maria Garde, Inge Eiersted, Benedikte Agerskov/Referatet udsendt d. 08.11.2021 


