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ORDI T{ÆR GEN ERALFORSAM LI NG

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.

Bestyrelsen var fuldtallig repræsenteret ved formand Palle Strøm (PS) sekretær John Jaurnow (JJ)

kassererTonny E. Christensen (TEC) bestyrelsessupleant Karl Allesø (KA).

Formanden Palle StrØm bød Vagn Lauersen og Leif Hald velkomne som repræsentanter for
a ndelsboligforeningens bestyrelse.

DAGSORDEN:

1. valg af dirigent
Sørn Jørgensen blev valgt som dirigent.

2. formandens beretning
Formandenden gennemgik formandsberetningen som blev enstemmigt vedtaget.

3. regnska bsfremlæggelse
Der var ingen bemærkninger til regnskabet som blev enstremmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver ufora nd ret.

5. lndkomne forslag
Der forelå 1 forslag fremsat af bestyrelsen til en ændring af § 8 i vedtægterne "opløsning af
Beboerrepræsentationen"

Formanden kunne konstatere at der var 1,4 stemmeberettigede medlemmer tilstede samt 2

fuldmagter vilket resulterede i 15 mulige stemmer. For at vedtage bestyrelsens forslag skulle der

være 19 stemmer tilstede. Formanden redegjore for bestyrelsens begrundelse for at fremsætte
forslaget, og efterfølgende drøftede medlemmerne forslaget. Da ingen var imod forslaget kunne

formanden meddele at dette ville blive genfremsat på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag
den 4. april 2017 kl. 18 i Beboerlokalet.

Ved Beboerrepræsentationens ophør skulle medlemmerne senest 8 dage efter den ordinære
generalforsamlings afholdelse meddele om man Ønskede at deltage i udlodningen af foreningens
midler. Denne tidsfrist vil blive ændret på den førstkommende ordinære generalforsamling så

medlemmer der ønsker at deltage i udlodningen kan tilmelde sig i forbindelse med den ordinære
generalforsamling dvs. at tidsfristen helt bortfalder.



5. valg af formand
Palle Strøm blev genvalgt.

7. valg af besWrelse
John Jaurnow og Tonny E. Christensen blev genvalgt. Karl AllesØ fortsætter som
bestyrelsessupleant.

8. valg af revisor
SØrn Jdrgensen blev genvalgt. Johanna Elia Bundgaard forsætter som revisorsupleant.

9. eventuelt
Der blev stillet en forespørgelse til opsættelse af røgalarmer som blev besvaret fyldestgørende af
repræsentanterne fra Andelsboligforeningiens bestyrelse.

Ligeledes blev der spurgt til det nye låsesystem til gadedørene i form af en "brik" som blev besvaret
fyldestgørende af Leif Hald, ejendommens inspektør.

Dirigenten takkede for god ro orden.

Palle Strøm, formand. 22. marts 2017


