Vesterbrogade 12 – 1620 København V

E/F Duevej 42-60 mfl.
Referat af ekstraordinær generalforsamling

Repræsenteret på generalforsamlingen var 4.718 stemmeberettigede fordelingstal eller
71 lejligheder, heraf 21 fuldmagter, ud af en total på 8.600 (9.185) fordelingstal. Restejer og ejere med 2 eller flere lejligheder tæller med mindre fordelingstal (stemmer)
grundet genudlejning, derfor er foreningens samlede fordelingstal på 9.185 reduceret til
8.600.
Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved Johnny C. Rieck
Dagsorden
1) valg af dirigent/referent
2) forslag fra bestyrelsen om faldstamme/rørprojekt til vedtagelse
3) kort information vedrørende altanprojektet
Formand Anne Gyk Ibsen bød velkommen og foreslog Johnny C. Rieck som dirigent/referent.
Ad 1. Valg af dirigent.
Johnny Rieck (JR) blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved skrivelse af den 14.01.20 fra administrationen og
godkendte dagsordenen. Forslag om VVS projekt krævede simpelt flertal for at blive
besluttet, hvorfor en endelig vedtagelse ville kunne ske på denne generalforsamling.
Ad 2:
Bestyrelsen informerede kort om forarbejdet vedr. faldstamme/rør projektet, hvorefter
Jan Hvid Christensen fra JHC Consulting gennemgik projektet.
Formanden oplyste indledningsvist, at foreningen har mange vandskader og at faldstammer løbende udskiftes grundet utætheder. Varmecentralen er endvidere blevet
gennemgået, hvor tilstand mv. er blevet beskrevet.
Formanden takkede afslutningsvist gruppen af ejere som har hjulpet bestyrelsen i denne sag.
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Herefter fik Jan Hvid Christensen (JHC) ordet. JHC indledte med en kort præsentation
af sig selv samt virksomheden. I 2019 har firmaet haft 2 tilsvarende sager, som nu er
afleveret.
JHC har besigtiget ejendommen flere gange med henblik på en tilstandsvurdering samt
forslag til løsninger.
MOE Rådgivende Ingeniører har tillige foretaget en miljøscreening. Resultatet af denne
passer med hvad man kan forvente af en ejendom af denne alder. Der er blandt andet
asbest omkring rør, men ikke noget som udgør en sundhedsrisiko.

Ejendommes installationer er nu så gamle og nedslidte, at det er nødvendigt at udskifte
dem nu. Ved at skifte alt på én gang spares en del penge. Blandt andet ligger der gamle
varmtvandsrør på loftet, hvor et brud betyder at vand løber ned gennem hele ejendommen.
Varmecentralen er ca. 28 år gammel. Centralen foreslås fornyet med genbrug af enkelte dele. Varmtvandstanken optimeres ligeledes.
En ejer spurgte om forsikringspræmien ville falde efter projektet. Det er muligt, men der
kan ikke gives et endeligt svar pt.
En anden ejer spurgte hvor meget som skiftes. Der er tale om alle faldstammer/rør/afløb.
JHC orienterede herefter om selve processen og den foreløbige tidsplan (feb/mar - december 2020):












Ejendommen kortlægges (fællesarealer samt alle lejligheder)
Der projekteres
Der udarbejdes udbudsmateriale som sendes til et antal hovedentreprenører
Der sker en forregistrering og gennemgang med entreprenøren som bliver valgt. Det
oplyses i den forbindelse, hvad der eventuelt skal fjernes i de enkelte lejligheder.
Der varsles inden arbejdet påbegyndes og i flere omgange
Der arbejdes i 2 opgange af gangen
Der bliver ikke tale om genhusning
Efter endt arbejde udleveres en mangelseddel for hver lejlighed. Herefter udføres
mangelarbejder og lejligheden færdigmeldes. Ved uenighed meldes ind til JHC
Når alt er færdigt sker der en afleveringsforretning
Efter 1 år følges op
Efter 5 år lukkes sagen helt

Køkkendelen laves først, inden badet påbegyndes. Køkkenet vil hele tiden kunne benyttes til madlavning.
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Når rør i bad skal skiftes, skal der benyttes opstillede toilet/badevogne. Typisk tager
dette arbejde 3 uger pr. lejlighed.
Nøgler skal afleveres til entreprenøren ved forregistreringen. Der udleveres samtidig en
nøgle til toilet/badevognen. Nøgle returneres når arbejdet i lejligheden er færdigt. Bortkommer en nøgle mod forventning, udskiftes lejlighedens lås for entreprenørens regning.
Håndværkerne arbejder man-fre fra kl. 7.30 - 17.
Fliser og/eller maling ejere har fra egne tidligere renoveringer kan benyttes ved retablering, besked herom til JHC.

Vaskekælderen vil være ude af drift i perioder – dette varsles forinden.
Der bliver ikke monteret blødgøringsanlæg, idet Frederiksberg kommune er i gang med
et større projekt vedrørende kommunens vandkvalitet mv.
JR orienterede herefter om den økonomiske del/finansieringen. Projektet er budgetteret
til 15.101.754 kr. som skal ses som en overordnet ramme. Projektet kan således ikke
blive dyrere end dette uden der afholdes en ny generalforsamling.
Når projektet er slut, kan den enkelte ejer vælge at indfri sin andel kontant eller deltage i
et 20-årigt fælleslån (banklån) med en variabel rente – pt. oplyst til 2,10 % Det er uden
gebyr at indfri andel ved projektets afslutning, men en senere indfrielse koster pt. 1.500
kr. i gebyr.
Boligexperten har i forbindelse med forberedelse til generalforsamlingen, haft et ”miniudbud” af foreningens bankforretninger. Det har vist sig at Nordea stadig er mest attraktiv og det er derfor i samråd med bestyrelsen besluttet, at fortsætte med Nordea.
Forslaget blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. En ejer stemte
blankt, ingen stemte imod. Projektet blev derfor vedtaget med overvældende flertal.
Der var ros og applaus fra forsamlingen til bestyrelsen og arbejdsgruppen.
Ad 3:
”Altangruppen” orienterede kort om status på denne sag. Der er indhentet et nyt tilbud
som er billigere end det forrige. Der er dog ikke udarbejdet et nyt konkret forslag som
kan sættes til afstemning.
En ejer spurgte om der var noget nyt om med hvilket flertal et altanprojekt skulle vedtages.
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Rør bliver rustfri og synlige faldstammer males hvide.
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JR orienterede kort om de overvejelser vedrørende det flertal som skal til for eventuelt
at kunne vedtage et altanprojekt, hvor alle ejere fra 1.-4. sal med altan pålægges en ny
større altan og hvor stuelejligheder, garager og 5. sals lejligheder ikke skal deltage i
betalingen.
Emnet er tillige blevet vendt med en ekstern advokat og konklusionen er følgende:
Forslaget skal vedtages med 85% af stemmerne og alle ejere som får ny altan, skal
samtykke til den ændrede betaling, hvor man som altanejer pålægges en større udgift
end lejlighedens fordelingstal normalt ville betyde.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.55.
ref/JR, København, den 07.02.20
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Dog kendes det nye forslag fra altangruppen ikke, så svaret er baseret på det kendte
forslag.

E/F Duevej 42-60/ Mariendalsvej 65-67
13-01-2020

Byggesum renoveringsarbejder brugsvandsinstallationer
Byggesum renoveringsarbejder afløbsinstallationer
Byggesum individuelle målere
Varmecentralen - renovering VVB mv.
Bygningsarbejder
Miljømæssige foranstaltninger
Beboerfaciliteter og byggeplads

3.200.000
2.600.000
200.000
290.000
2.450.000
750.000
280.000

Entrepriseudgifter
Uforudseelige udgifter

9.770.000
970.000

I alt:
Teknisk rådgivning og byggestyring
Supplerende miljøundersøgelser
Byggesagsadministration (økonomi og jura)

10.740.000
800.000
25.000
346.950

3,0%

Byggeudgifter ekskl. moms
Moms
Forsikring:
Byggesagsbehandling (Kommunen)

11.911.950
2.977.988
30.000
15.000

Samlet anlægsudgift:

14.934.938

Omkostninger ved hjemtagelse af byggekredit mv.
Byggelånsrenter i 12 måneder, rente
2,10%

10.000
156.817

Samlede udgifter:

15.101.754

Finansiering, rente 2,10% Løbetid, år
Ydelse pr. kvartal brutto:
Fordelingstal i alt:

9.185

20

Terminer pr. år

231.669
Fordelingstal:

7
58
62
65
68
77
87

4

Indfrielse

Ydelse

11.509
95.362
101.939
106.871
111.804
126.602
143.043

177
1.463
1.564
1.639
1.715
1.942
2.194
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Ejerforeningen Duevej 42-60, Mariendalsvej 65-67,
2000 Frederiksberg
Beslutningsforslag til ekstra ordinær generalforsamling
torsdag den 30. januar 2020 vedrørende renovering af
ejendommens VVS installationer.
Generelt om forslag

Besigtigelse og gennemgang af tekniske installationer er gennemført i 2 omgange af
Simon Zederkoff fra Christianshavns Ejendomsservice og Jan Hvid Christensen fra
rådgivende ingeniørfirma JHC Consulting – CVR nr. 38352679, idet efterfølgende
benævnt ”rådgiveren”.
Bestyrelsen har ladet Ingeniørfirmaet MOE gennemgå ejendommen med henblik på
kortlægning af miljøfarlige stoffer i relation til det foreslåede renoveringsarbejde og
der er udarbejdet en miljørapport dateret 8. januar 2020.
Der er gennemgået og vurderet følgende installationer i ejendommen:
•

Tekniske installationer i varmecentralen for fjernvarme og radiatoranlægget.

•

Tekniske installationer i varmecentralen for tilberedning af varmt brugsvand.

•

Afløbsinstallationer og faldstammer i fællesarealer og lejligheder.

•

Brugsvandsinstallationer for koldt og varmt brugsvand samt brugsvand
cirkulation i fællesarealer og lejligheder.

Bestyrelsen stiller hermed forslag om udførelse af følgende renoveringsarbejder i én
samlet hovedentreprise:
1. Energi optimering og modernisering af varmecentralen, herunder nye
installationer for radiator anlægget og brugsvands systemet i varmecentralen.
2. Udskiftning af faldstammer og afløbsinstallationer i hele ejendommen.
3. Udskiftning af brugsvandsinstallationer i hele ejendommen.
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JHC Consulting
Østbrovej 2 F
2600 Glostrup
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Nedennævnte oplæg er fremkommet efter ønske og dialog imellem bestyrelsen for
ejerforeningen samt en af bestyrelsen nedsat arbejdsgruppe.
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Om baggrund for forslaget:
Ejendommen er fra 1932 og der i 1992 indlagt fjernvarme i ejendommen samt
opstillet en ca. 5.000 liter stor varmtvandsbeholder for tilberedning af varmt
brugsvand til ejendommen.
Radiatoranlægget er det oprindelige tilpasset etableringen af 5. sals lejligheder
undervejs.

Brugsvandsystemet er det oprindelige primært udført i galvaniserede jernrør. Det
varme brugsvand er ”oven-fordelt” med forsyningsledning placeret i uopvarmet
loftrum.
Der er udført en del partielle udskiftninger i lejligheder og fællesarealer.
Varmeanlægget:
Radiator anlægget er etableret som et et-strenget anlæg med fremløbsledning
placeret i uopvarmet loftrum.
Radiator anlægget inklusive rørledninger vurderes at være i rimelig vedligeholdelsesmæssig stand med en restlevetid på 10-20 år.
Radiator anlægget er således ikke medtaget i nærværende renoveringsforslag.
I varmecentralen vurderes der ikke, at være foretaget væsentlige ændringsarbejder
på installationerne siden fjernvarmekonverteringen blev gennemført.
Tilstanden på komponenter, vekslere, pumper, reguleringsventiler og automatik er
nedslidt eller delvis nedslidt.
Enkelte pumper er af nyere dato og kan muligvis genbruges ved renoveringen.
Den eksisterende varmtvandsbeholder er overdimensioneret og er med sin alder på
28 år ved at nærme sig sin udløbsdato.
Den nuværende beholder har en dårlig energi effektivitet og afkølingsforholdet for
fjernvarmen kan forbedres.
Herudover er der en forøget risiko for at der dannes Legionella bakterier i det varme
brugsvand i beholderen, da udskiftningen af vandet i beholderen er i underkanten af
det anbefalede.
Anlæggets driftsmæssige tilstand kan optimeres med fornyelse af komponenterne og
en der kan forventes en bedre udnyttelse og afkøling af fjernvarmen.
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Faldstammer er de oprindelige udført i støbejern med en del partielle udskiftninger i
lejligheder og fællesarealer.
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Fjernvarmeinstallation og automatik

Varmtvandsbeholder og trykekspansion

Afløbsinstallationer:
Ejendommens afløbsinstallation og faldstammer er den oprindelige udført i støbejern.
Installationerne er løbende tilpasset de ændringer der er foretaget herunder
etableringen af 5. sals lejligheder, sammenlægning af lejligheder mv.
Faldstammer er som udgangspunkt placeret synligt i WC/badeværelser og i køkkener,
men moderniseringer med nye køkkener og badeværelser betyder, at en del af
afløbsinstallationen er skjult i rørkasser og nedhængte lofter mv.
Afløbssystemets alder, de gennemførte besigtigelser samt bestyrelsens oplysninger
om, at der løbende er utætheder på afløbssystemet, understøtter opfattelsen af, at
afløbssystemet er meget nedslidt og bør renoveres snarest muligt.
Foto nedenfor angiver eksempler på tærede afløbsrør og faldstammer.

Køkken faldstamme
JHC Consulting
Østbrovej 2 F
2600 Glostrup

Faldstamme i kælder
3

WC faldstamme i lejlighed
CVR nr. 38352679
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I forslaget er således medtaget en komplet renovering af installationerne i
varmecentralen inklusive ny automatik og indregulering.
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WC faldstamme

Faldstamme i kælder

Brugsvandsinstallationer:
Ejendommens brugsvandsinstallationer er den oprindelige installation udført i
galvaniserede stålrør.
Installationerne er løbende tilpasset de ændringer der er foretaget herunder
etableringen af 5. sals lejligheder, sammenlægning af lejligheder mv.
Det varme brugsvand er udført med fremløbsledning i uopvarmet loftrum. Dette giver
en forøget risiko for meget omfangsrige vandskader involverende mange lejligheder i
ejendommen.
Brugsvandsinstallationer er som udgangspunkt placeret synligt i WC/badeværelser og
i køkkener, men moderniseringer med nye køkkener og badeværelser, betyder at en
del af brugsvandsinstallationen er skjult i rørkasser og nedhængte lofter mv.
Der er ved besigtigelsen konstateret en vis sammenblanding af metaller hvilket
medfører tæringer i brugsvandssystemet.
Brugsvandsrørene er delvist tilkalkede indvendigt hvilket periodevis kan give
problemer med manglende eller ustabilt tryk på brugsvandet.
Brugsvandssystemets alder, de gennemførte besigtigelser samt oplysningerne om at
der løbende er utætheder på systemet understøtter opfattelsen af, at brugsvandssystemet er meget nedslidt og bør renoveres snarest muligt.
Foto nedenfor angiver eksempler på nedbrudte og tærede brugsvandsinstallationer
mv.
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Tæringer på rør i kælder

Tæringer på vandrør

Tæringer på kælderinstallation

Tæringer på rør i varmecentral

Det nye brugsvandssystem udføres i rustfri stålrør som ”inliner system”, hvor
cirkulationen er placeret inden i varmtvandsstigrøret i lejlighederne. Hermed undgås
det at have brugsvand i loftrummet overhovedet.
Det nye brugsvandssystem foreslås etableret med individuelle målere for koldt og
varmt brugsvand i hver enkelt lejlighed. Målere placeres som udgangspunkt synligt i
badeværelse og i bunden af køkkenskabene.
Jævnfør gældende lovgrundlag skal der etableres målere på det varme brugsvand i
forbindelse med renoveringen, men det er bestyrelsens opfattelse at målere på det
kolde vand skal etableres samtidig.
Herved vil der efter projektets afslutning være individuel afregning af forbruget på
såvel det kolde som det varme vand i lejlighederne.
Målere vil som udgangspunkt sidde synligt i badeværelser samt i bunden af skabet
under vasken i køkkenet.
I renoverede badeværelser vil målere blive skjult i rørkasser/vægge afhængigt af
hvorledes renoveringen er foretaget.
5
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Vandrør i køkken

Eksempel på målerinstallation på WC

Eksempel på målerinstallation i køkken

Det foreslås at følgende arbejder gennemføres:
•

Renovering af varmecentral i kælderen med udskiftning af eksisterende
fjernvarmeinstallation, varmevekslere mv.
Herudover udskiftning af radiatorblandekredsen, ekspansionsbeholder, pumper,
afluftningsudstyr i varmecentralen samt ny automatik og el installationer.

•

Renovering af brugsvandsinstallationer i varmecentralen med etablering af ny
varmtvandsbeholder i passende størrelse.
Anlægget etableres med Legionella sikring, korrrosionsbeskyttelse samt
trykforøgning hvis det viser sig at være nødvendigt.

•

Udskiftning af faldstammer og afløbsinstallationer i ejendommens fællesarealer
og lejligheder fra fodbøjning i kældergulv til eksisterende udluftnings studs
under taget i loft rum.
Faldstammer udskiftes til nyt støbejernssystem med samme udformning og
placering som eksisterende. Eksisterende gulvafløb udbores og erstattes af nye
gulvafløb.
Nødvendig nedrivning af bygningsdele og inventar samt reetablering udføres i
tilknytning hertil.
Moderniserede afløbsinstallationer og gulvafløb vil blive vurderet og
genanvendes i videst mulige omfang.

•

Udskiftning af brugsvandsinstallationer i ejendommens fællesarealer og
lejligheder fra hoved måler i kælder frem til alle tapsteder i ejendommen.
Brugsvandsinstallationer foreslås udskiftes til nye rustfri stålrør med samme
placering som eksisterende.
Nødvendig nedrivning af bygningsdele og inventar samt reetablering udføres i
tilknytning hertil.
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Moderniserede brugsvandinstallationer vil blive vurderet og genanvendes i
videst muligt omfang.

Arbejdets gennemførelse
Arbejdet i varmecentralen planlægges og gennemføres på en sådan måde at radiator
varmen og det varme brugsvand i ejerforeningen ikke afbrydes, udover kortvarige
afbrydelser ifbm. omkoblinger mv.
Renovering af afløbsinstallationer og brugsvandsinstallationer i fællesarealer og
lejligheder udføres opgangsvis, efter en nærmere fastlagt tidsplan.

Under udførelsen - som vil have 5-7 ugers varighed pr. opgang – vil der være
etableret beborfaciliteter i gården, så de beboere hvis lejlighed er under renovering
har mulighed for toiletbesøg og bad.
Der vil i projektet være mulighed for opstilling af tør kloset i lejligheden til beboere
som ikke kan benytte beboerfaciliteterne.
Arbejdet vil blive tilrettelagt således, at der som minimum er afløbsmulighed enten i
køkkenet eller på badeværelset i de enkelte lejligheder og der vil blive etableret en
midlertidig vandledning med aftapningsmulighed udenfor hoveddøren på alle etager
under arbejdet i den enkelte opgang.
Arbejdet foreslås udført i hovedentreprise, således hovedentreprenøren, inden for de
aftalte rammer, får ansvaret for den samlede daglige planlægning og ledelse af
arbejdet i de enkelte opgange og øvrige områder.
Den samlede tidsplan for projektets gennemførelse er planlagt således, såfremt det
besluttes gennemført af ejerforeningen:
1. Beslutning på ekstra ordinær generalforsamling 30 januar 2020.
2. Registrering af eksisterende forhold i alle lejligheder og fællesarealer af
rådgiver, detailprojektering og myndighedsbehandling udføres i februar marts
måned 2020.
3. Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af tilbud fra hovedentreprenører udføres i marts og april måned 2020.
4. Forhandling og kontrahering med hovedentreprenør udføres i april måned 2020.
5. Gennemførelse af renoveringsarbejdet i lejligheder udføres i perioden maj 2020
til og med december 2020.
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Det forudsættes der ikke skal foretages genhusning af beboere.
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6. Gennemførelse af renoveringsarbejder i varmecentralen udføres i juli og august
2020.
7. Gennemførelse af renoveringsarbejder på lofter og i kælder udføres i perioden
maj 2020 til og med januar 2021.
8. Afrigning af byggeplads, fællesarealer mv. udføres i februar 2021.

Om budgettal:
Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og erfaringstal
fra tilsvarende arbejder i andre renoveringsopgaver i Hovedstadsområdet.

Budgettal for håndværkerudgifter, afsat rådighedsbeløb til uforudsete udgifter samt
omkostninger til teknisk rådgivning og byggesagsadministration er angivet i samlet
økonomisk oversigt nedenfor.
Anlægsinvesteringer
Aktivitet
Byggesum renoveringsarbejder brugsvandsinstallationer
Byggesum renoveringsarbejder afløbsinstallationer
Byggesum individuelle målere
Varmecentralen - renovering VVB mv.
Bygningsarbejder
Miljømæssige foranstaltninger
Beboer faciliteter og byggeplads
Entrepriseudgifter I alt
Uforudseelige omkostninger
Teknisk rådgivning og byggestyring (ingeniør)
Supplerende miljø undersøgelser
I alt ekskl. moms
25 % moms
Forsikring
Byggesags administration
Byggesags behandling
Låneomkostninger
I alt inkl. moms

i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.200.000
2.600.000
200.000
290.000
2.450.000
750.000
280.000
9.770.000
970.000
800.000
25.000
11.540.000
2.885.000

15.000

Lånebehov, entrepriseforsikring og finansiering varetages af administrator.
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•

Den forventede levetid på komponenterne i de renoverede anlæg er
40- 50 år, under forudsætning af, at der gennemføres løbende
vedligeholdelse og service efter forskrifterne.

•

Skønsmæssigt vil ejerforeningens energiforbrug reduceres med 2-5 %.

•

Der vil efter gennemførelsen af renoveringen ikke være udgifter og
gener forbundet reparation af afløbsinstallationer og brugsvandsinstallationer i fælles arealer og lejligheder.

•

Gener og udgifter til vandskader som følge af svigt på eksisterende
afløbsinstallationer og eksisterende brugsvandsinstallationer vil
bortfalde.

•

Beboere vil blive afregnet efter målt vandforbrug , hvilket generelt set
giver en besparelse på forbruget og miljøet samlet set.

Det videre forløb:
Forløb som vil blive iværksat efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling og
vil omfatte:
•

Projektering af arbejdsopgaverne og udarbejdelse af materiale for indhentning
af tilbud samt myndighedsbehandling.

•

Dialog med ejerforeningen omkring udførelsesmæssige forhold og afholdelse af
opfølgningsmøder med bestyrelse og/eller byggeudvalg.

•

Indhentning af tilbud fra 3-5 hovedentreprenører på det samlede arbejde.

•

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud iværksættes og arbejderne udføres
under rådgiverens tilsyn med omfang som anført ovenfor, herunder nødvendig
beboerorientering, opfølgning og varslinger.

•

Opfølgning på hovedentreprenørens planlægning, ledelse og udførelse af
arbejderne, herunder kontrol af entreprenørens kvalitetssikring.

•

Varetagelse af beboer varslinger og beboer orienteringer.

•

Løbende styring og afrapportering af projekt økonomi til bestyrelse og
administrator samt anvisning af fakturaer som sættes til betaling af
administrator.
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Opfølgning på sikkerhed, arbejdsmiljø og eksternt miljø i forbindelse med
arbejdets udførelse.

•

Mangelgennemgang af arbejdet i lejligheder og fællesarealer samt opfølgning
på beboer mangellister.

•

Aflevering af arbejdet jfr. AB 18.

•

Udførelse af ”som udført” dokumentation samt overdragelse af drift og
vedligeholdelses instruktioner til bygherren.

•

Gennemførelse af 1 års gennemgang med hovedentreprenør jfr. AB 18.

This document has esignatur Agreement-ID: 7362c9d6TrNp49791137

•

Med venlig hilsen
JHC Consulting
Jan Hvid Christensen
Mail: jhc@jhcconsulting.dk
Mobil tlf.: 3093 9294
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