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Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen: 
Mandag den 10. juni 2013 kl. 19.30
i Det Store Kælderrum i Groskenstræde 3.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Forslag fra bestyrelsen:

 a) Reparation af Groskenstræde-ejendommens trappesten og sokkel mod gaden.  

Bestyrelsen foreslår, at vi lader et murerfirma gennemgå og reparere trappesten og 
murværk/sokkel på Groskenstræde-ejendommen ud mod gaden, og at vi lader arbejdet 
udføres efter regning, da arbejdets omfang ikke med rimelig sikkerhed kan vurderes på 
forhånd. MPM Murerfirmaet har anslået, at arbejdet kan udføres for mindre end 25.000 
kr. 

 b) Maling af Groskenstræde-ejendommens vinduer og facade.  

Bestyrelsen foreslår, at vi acceptere følgende dele af vedlagte tilbud fra Malermester  
Teit Frederiksen (alle beløb inkl. moms):
    Maling af vinduer 124.363 kr.
    Afrensning og maling af facade mod gaden 85.625 kr.
    Maling af gadedørene i Groskenstræde 3 og 7                2.025 kr.   
    I alt 212.013 kr.

Vinduerne blev senest malet i 2004, og det er tid til at male igen. Facaden har ikke været 
malet siden ejendommens opførsel og er efterhånden på gadesiden noget anløben. 
Desuden har der været en del reparationer af facaden, og der må påregnes "lapninger" 
ved reparationen af soklen, jf. forslag a) ovenfor. På gårdsiden er facaden derimod ikke 
så stærkt præget af tidens tand. Det er på denne baggrund, bestyrelsen foreslår, at vi 
lader facaden mod gaden afrense og male, når stilladset til vinduerne alligevel er 
opstillet.
 
Bestyrelsen har indhentet tilbud fra en anden malermester, som forlanger ca. det 
dobbelte for opgaven, og bestyrelsen anser på denne baggrund Teit Frederiksens tilbud 
for at være rimeligt. Firmaet har i øvrigt malet vinduerne tidligere og desuden 
opgangene i nr. 3 og 7, begge dele med absolut tilfredsstillende resultat.

 c) Finansiering.  
Bestyrelsen foreslår, at udgifterne (på sammenlagt ca. 237.013 kr.) finansieres af 
ejerforeningens grundfond, der ved udgangen af 2012 udgjorde 341.520 kr. Der vil 
således være over 100.000 kr. tilbage i grundfonden, når udgifterne til de to projekter er 
afholdt.  
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Ejerforeningen kan ikke opnå tilskud fra statens boligjobordning (håndværkerfradrag), 
men malermester Teit Frederiksen er parat til at fakturere udgiften til maling af 
vinduerne (ekskl. stillads) således, at der udstedes en faktura (med opdeling i løn- og 
andre udgifter) til hver enkelt lejlighed. De enkelte ejerlejlighedsejere vil så kunne få 
fradrag for lønudgiften i deres skattepligtige indkomst.

Udgiften til maling af lejlighedernes vinduer udgør sammenlagt ca. 73.000 kr. inkl. 
moms, og den mulige samlede skattebesparelse anslås til ca. 18.000 kr. eller 
gennemsnitlig ca. 1.100 kr. pr. lejlighed.

For at opnå skattebesparelsen er det nødvendigt, at hver ejerlejlighedsejer betaler sin 
faktura ved bankoverførsel og efterfølgende indberetter lønbeløbet til Skat. 
Skattebesparelsen opnås ved skatteafregningen det følgende år.

Da det ikke kan påregnes, at alle ejere kan eller vil finde plads i privatbudgettet til  
dækning af fakturaen for maling af vinduer, foreslår bestyrelsen, at acontobidraget 
nedsættes i 4 måneder, f.eks. juli, august, september og oktober 2013. 

Nedsættelsen af acontobidraget beregnes i 2 step. Første step er nedsættelse af det 
samlede acontobeløb, og andet step er fordeling af nedsættelsen på ejere efter det 
såkaldte fordelingstal, som anvendes ved fordelingen af fællesudgifterne.

Imidlertid er fordelingen af vinduer på lejligheder lidt forskellig fra fordelingstallene, og 
en nedsættelse af acontobidraget vil derfor for nogle lejligheder give et større beløb end 
fakturabeløbet og for andre lejligheder et mindre beløb. I nedenstående tabel er vist en 
foreløbig og meget skønsmæssig opgørelse af hver enkelt lejligheds fakturabeløb (1. 
kol.), skattebesparelse (2. kol.), nettoudgift (3. kol.) og nedsættelse af acontobidraget 
(kol. 4-7).

I tabellens 4. kolonne er vist nedsættelsen af acontobidraget med det fulde fakturabeløb, 
og i 6. kolonne er acontobidraget nedsat med nettoudgiften efter skattebesparelsen.  I 5. 
kolonne ses den enkelte ejers "gevinst" (= nedsættelse af acontobidrag ÷ nettoudgift), 
når skattebesparelsen tilfalder ejerne, og i 6 kolonne ses ejernes "gevinst", når 
skattebesparelsen tilfalder ejerforeningen.

 3. Eventuelt.

Beregnet nettoudgift til maling af vinduer og nettogevinst pr. lejlighed
Skønnet Skønnet Netto- Nedsættelse af acontobidrag med

Lejlighed nr./gade nr.: faktura skatte- udgift Faktura = kr 73.252 Nettoudg.=kr 55.122
for maling bespar. pr. lejl. gevinst pr. lejl. gevinst

    1/Groskenstræde 3  st.tv. 3.606 -892 2.713 3.663 949 2.756 43
    2/Groskenstræde 3,  st.th. 3.606 -892 2.713 3.663 949 2.756 43
    3/Groskenstræde 3, 1. tv. 4.438 -1.098 3.340 5.128 1.788 3.859 519
    4/Groskenstræde 3, 1. th. 3.606 -892 2.713 3.663 949 2.756 43
    5/Groskenstræde 3, 2. tv. 4.438 -1.098 3.340 5.128 1.788 3.859 519
    6/Groskenstræde 3, 2. th. 3.606 -892 2.713 3.663 949 2.756 43
    7/Groskenstræde 5 8.327 -2.061 6.266 6.593 327 4.961 -1.305
    8/Groskenstræde 7,  st. tv. 3.880 -960 2.920 5.128 2.208 3.859 939
    9/Groskenstræde 7,  st. th. 3.331 -824 2.506 2.930 424 2.205 -302
  10/Groskenstræde 7, 1. tv. 3.331 -824 2.506 2.930 424 2.205 -302
  11/Groskenstræde 7, 1. th. 5.271 -1.305 3.966 5.860 1.894 4.410 443
  12/Groskenstræde 7, 2. tv. 2.914 -721 2.193 2.930 737 2.205 12
  13/Groskenstræde 7, 2. th. 4.580 -1.134 3.446 5.128 1.681 3.859 412
  14/Groskenstræde 9 4.996 -1.237 3.760 5.128 1.368 3.859 99
  15/Groskenstræde 11 4.996 -1.237 3.760 5.128 1.368 3.859 99
  16/Groskenstræde 13 8.327 -2.061 6.266 6.593 327 4.961 -1.305
I alt 73.252 -18.130 55.122 73.252 18.130 55.122 0
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