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A/B Margueritten 
Ny Carlsberg Vej 16 – 20 
1760 københavn V 

 
 

København 31. januar 2012 

 
 
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde A/B Margueritten.  
Mandag d. 30. januar 2012 hos Bo nr. 18. 
 
Bestyrelsesmedlemmer tilstede: 
Jytte Thomsen, Erna Guldbøg, Anders Middelbo, Peter Hjørnet og Bo Lütken. 
 
For referat: Bo Lütken Petersen nr. 18. 
 
Dagsorden: 
 

• Låneomlægning. 

• Eventuelt. 

• Næste mødedato 
 

1. Låneomlægning jævnfør generalforsamlingsbeslutning om bestyrelsens bemyndigelse til 

omlægning af kreditforeningslån såfremt der er en besparelse på ydelsen. 

Der var indhentet tilbud fra Realkredit Danmark vedrørende omlægning af nuværende lån, 

som er et 5%  lån, med en restgæld på 6.194.575,- kroner. Lånet er en sammenlægning af 

altanlån og et tidligere lån som foreningen havde.  

Da revisor på generalforsamlingen anbefalede, at vi delte lånet op i altaner og resten var der 

bedt om tilbud på to lån. 

Der er modtaget tilbud på to 3,5% kontantlån på henholdsvis 2.468.000,- (altaner) og 

3.758.000,- kroner. 

På baggrund af en årlig besparelse på omkring 45.000,- om året de næste 30 år, besluttede 

bestyrelsen enstemmigt at opsige nuværend lån og acceptere det modtagne tilbud. 

Da omlægningen vil have effekt fra 30. marts 2012 besluttede bestyrelsen også enstemmigt, 

at kurssikre lånet, omkostningen herved er 0,5%, hvilket betyder at vi har kurssikret på kurs 

96,012% . 
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2. Eventuelt 

Mureren har været her med to svende og bese kældrene, de starter i næste uge (uge 6) med 

at rense vægge og pudse op. Peter Hjørnet er kontaktperson. 

Fiberby kommer med en TV-tekniker onsdag den 1/2-2012 for at undersøge om vi kan 

bruge vores antenneanlæg til digital tv-signal. 

Gratis tilbud fra ISTA om etablering af en kontrolmanual for vores varmeanlæg er 

underskrevet og returneret.  Det betyder at vi får en lovpligtig kontrolmanual til vores 

varmeanlæg, som opdateres årligt. Prisen er 6,85 per måler om året. 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 20. februar kl. 19.00 hos Bo 


