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Referat 
Ordinær generalforsamling i 

Ejerlauget Atriumhusene Ved Bellevue Bugt 
den 23. marts 2013 kl. 15:00 

 
 
Ved generalforsamlingens begyndelse blev det konstateret, at denne var lovligt indvarslet i hen-
hold til vedtægternes § 5 stk. 3, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til 
vedtægternes § 5 stk. 4, 3. afsnit, 1. sætning. 
 
1. Formandens beretning 
Ejerlaugets vedtægter er nu tinglyst som servitut på alle fem Atriumhuse uden bemærkninger. 
 
Kulturstyrelsens bygningsgennemgang er afsluttet, og vi har modtaget et officielt bevis på huse-
nes fredningsstatus. 
 
I tilslutning til gennemgangen er udarbejdet en grundig beskrivelse af fredningsværdierne både 
for Atriumhusene og den bagved liggende ejendom.  
 
Kulturstyrelsen har tilbudt at betale for udarbejdelse af en handlingsplan for Atriumhusenes 
langsigtede vedligeholdelse. Ejerlauget har besluttet at benytte arkitektfirmaet Nebel og Olesen 
i Hillerød til at forestå gennemgangen for alle fem huse, så der udarbejdes en samlet rapport. 
 
Kulturstyrelsen har givet Ejerlauget medhold i vores indstilling om fortsat at kunne bruge post-
kasserne i hoveddørene, idet de af Post Danmark krævede postkasser ved indkørslen ville stride 
mod fredningsværdierne. Kulturstyrelsen har også afvist Post Danmarks subsidiære krav om at 
placere postindtaget i dørene ca. 30 cm højere end den nuværende placering. 
 
Renoveringen af kampestensmuren og beplantningen af arealet mod Strandvejen er afsluttet 
med et tilfredsstillende resultat. 
 
Syns- og skønsforretningen i forbindelse med varmesagen er endnu ikke afsluttet, idet der er 
nogle supplerende spørgsmål. Vi er fuldt tilfredse med besvarelsen i den første delrapport. Ejer-
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foreningens advokat har foreslået et forlig, men da det ikke tager stilling til sagens faktuelle ind-
hold – tilsidesættelse af den tinglyste kontrakt og en varmebetaling, der er dobbelt så stor som 
for beboerne i ejendommen – har vi ikke fundet anledning til at kommentere indholdet. 
 
Ejerforeningen Ved Bellevue Bugt havde generalforsamling den 14. marts 2013. Ejeren af Atri-
umhuset 415E, der er medlem af Ejerforeningen, har gjort indsigelse mod beskrivelsen af var-
mesagen i bestyrelsens beretning for 2012, idet den gav ejerne og lejerne i ejendommen en 
misvisende orientering om retssagen. 
 
Renoveringen af Bellevue Strandpark er nu iværksat og forventes afsluttet i løbet af sommeren. 
Desværre har man allerede nu nedtaget ”vores” badebro, selvom der ikke synes at være en pro-
jektmæssig begrundelse for den tidlige fjernelse. 
 
Ejerforeningen har fremsendt et tilbud på udskiftning af TV-kablet mellem ejendommen og Atri-
umhusene på kr. 48.417,88. Ejerlauget har afvist betalingen, idet det fremgår af den for os fore-
liggende kontrakt mellem Ejerforeningen og KTV (nu YouSee), at selskabet betaler vedligehol-
delsen frem ”til og med første antennestikdåse i boligen”, og det er ikke oplyst, hvorfor kablet 
skal udskiftes. 
 
2. Det reviderede regnskab for 2012 blev godkendt. 
 
3. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling under generalforsamlin-
gen. 
 
4. Budget for det løbende regnskabsår 
Den af Kulturstyrelsen tilbudte udarbejdelse af handlingsplan iværksættes uden omkostninger. 
 
Vedligeholdelse af beplantningen mod Strandvejen og klipning af hækkene er iværksat i hen-
holdt til den i 2012 indgåede aftale med J. Brock & Søn. Omkostningerne opkræves løbende i 
forbindelse med betalingsfristen for de enkelte rater. 
 
Det var bestyrelsens indstilling at vente med den udvendige maling til 2014, men flere med-
lemmer ønskede malingen iværksat i år også under henvisning til den forventede forlængelse af 
ordningen med fradrag for udgifter til håndværkere. Det blev besluttet, at der indhentes tilbud 
på maling af den hvide og grønne kant under taget, indgangs partierne og dækpladen under 
vinduerne mod øst. 
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Renovationsafhentning og ordningen med storskrald og haveaffald ændres fra april 2014. Den 
nuværende affaldssæk med beholder udskiftes med en 140 liter affaldsbeholder, og der opsæt-
tes en 240 liter beholder til aviser og flasker, samt en 42 liter beholder til farligt affald. Da disse 
beholdere vil skulle opstilles i Blomstergården, vil det sandsynligvis være i strid med frednings-
værdierne, så Ejerlauget vil – som med postkasserne – søge om dispensation og i givet fald fore-
lægge problemet for Kulturstyrelsen. 
 
5. Formand og revisor blev genvalgt. 
 
6. Eventuelt 
Der var ingen punkter til drøftelse. 
 
 
Referent: Per Rasmussen, 415A. 
 
 
 
 
 


