
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. maj 2020, kl. 20.30 
 
Bestyrelsen har holdt et ekstraordinært møde om værdisikring af værdien af vores andelsforening.  
Den klare anbefaling fra vores valuar er at få udført nyt energimærke og projekteret vores tag for at valuaren 
kan medtage værdien af hele vores ejendom, hvilket er essentielt at gøre før fastfrysningen af valuarvurderingen 
den 1. juli 2020. 
 
Vi har tidligere haft en forventning om at fristen for fastfrysning af valuarvurderingen ville blive udsat på grund 
af coronasituationen, men i forbindelse med boligministerens udmelding om fastholdelse af en frist for 
fastfrysning af vores valuarvurdering den 1. juli 2020, er vi kommet under et tidspres, hvis vi skal handle på 
valuarens anbefalinger, da vi ellers potentielt set står til at få et hak nedad i vores valuarvurdering og dermed 
ikke kunne beskytte værdien af vores ejendom fremadrettet.  
 
Vi vurderer, at det ikke er muligt at holde en ekstraordinær generalforsamling grundet coronasituationen, 
hvilket vi under normale omstændigheder ville have foretrukket - i stedet har bestyrelsen afholdt et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi blev enige om følgende: 

 Vi skal have opdateret vores energimærke 
o Et nyt krav i den i lejelovgivningen er, at ejendomme skal have energimærke "C" eller bedre - 

vores ejendom har p.t. energimærke "D". 
o Givet de arbejder vi har udført på ejendommen, især isolering af kælder mod stueetagen, og 

nye beregningsmetoder formoder vi, at ejendommen vil komme op i energimærke "C", som er 
kravet i den nye lejelovgivning 

o Energimærket skal alligevel opdateres næste år, da det kun er gældende i 10 år 
 Vi skal have foretaget en et idéoplæg til etablering af tagboliger 

o Hovedårsagen er at sandsynliggøre muligheden for at etablere tagboliger. I dag er værdien af 
andelsforeningen udelukkende baseret på stueetagen op til og med 4. sal og medtager altså 
ikke taget. 

o Taget har en naturlig værdi fordi der er mere end rigeligt plads til at etablere boliger. 
Det skal understreges at idéoplægget udelukkende er for at valuaren kan beskytte værdien af 
vores ejendom. Der er altså ingen deciderede planer om at opføre boliger i tagkonstruktionen. 

o Ved at medtage værdien af taget i vores valuarvurdering får vi mulighed for 
 Større vedligeholdelses- og forbedringsprojekter i fremtiden. 
 At ruste os mod en evt. nedgang i værdi af ejendommen. 
 En værdiregulering, så vi sikrer værdien fremadrettet. 
 Mulighed for en større reserve. Med en stor reserve kan vi selv styre, om og hvor 

meget andelskronen skal stige over de næste par år. Hvis vi ender i en 5-årig periode, 
hvor vi fastfryser valuarvurderingen, er det godt at medtage den fulde værdi af 
ejendommen. 

Det samlede beløb af begge arbejder (energimærkning og valuarvurdering) beløber sig til ca. 140.000 kr. inkl. 
moms. Vi har vurderet, at det er et forholdsvist beskedent beløb, og vi mener, det må være i alles interesse at 
beskytte værdien af vores andelsværdi i de næste potentielt 5 år som fastfrysningen tillader. 
  
Når disse to ting er effektueret, vil vi afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal diskutere, om vi 
herefter skal vælge at fastfryse vores valuarvurdering. Fastfrysningen beskytter os i forhold til at sammenligne os 
med andre ejendomme, og hvilket afkast det vil give ved køb og salg. Det er, i sagens natur, selvfølgelig vores 
interesse at beskytte vores andelskrone. Vi er ikke bundet af fastfrysningen og kan til enhver tid åbne den. Hvis 
investeringsejendommene falder 10-20 % er vi beskyttet på grund af dette. Og folk kan stadig få den værdi for 
deres andel, som før krisen. Alt dette forklarer vi selvfølgelig nærmere på den kommende ekstraordinære 
generalforsamling, som vi forventer, vil blive i enten uge 25 eller senest 26. 
  
De bedste hilsener  
Bestyrelsen AB Humlegården 


