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Til BeboerreBraesentationens medlemmer.

Ggneralfors"arqling

Bestyrelsen har afholdt et bes§relsesmøde den 11. maj 2AZA hvor man har drøftet den
øjeblikkelige situation iforbindelse med den verserende epidemi.

§elvom situationen er inde i en udvikling hvor forholdene forbedres fra uge til uge er det
bes§relsens opfattelse, at der blandt Beboerforeningens medlemmer er en vis utryghed
ved at skulle samles inden for de naermeste måneder.

På den baggrund er bestyrelsen nået frem til at afholdelsen af en fysisk generalforsamling,
hvor medlemmerne er til stede, ikke er en god løsning.

Situtiationen er den at medlernmerne på nuværende tidspunkt har modtaget
Beboerforeningens driftsregnskab for 01.01.2019 - 31.12.2A19 samt budget tar 242*.

-Med dehne skrivelse medfølger:

formandens beretning for 2019 - 2020

Refefat fra ordinær generalforsamlins. der er.afholdt udgn deltaselse af medlemmer.

Der er således tale om gennemførelsen af en usaadvanlig generalforsamling, men det er
bes§relsens opfattelse at medlemmeme med orienteringen om foreningens
driftsregnskab samt budgetforslag for 2Q2A, og om bestyrelsens fortsatte sammen§ætning,
er gjort bekendt med de væsenligste forudsætninger for Beboerepræsentations fortsatte
drift og lovlighed.

Samtidig er det bestyrelsens indstilling at såfremt blot 1 medlem ønsker den ordinære
generalforsamling gennemført med deltagelse af medlemmerne, vil bestyrelsen
efterkomme dette ønske.

Såfremt bes§relsen ikke inden 14 dage efter modtagelsen af denne skrivelse har
modtaget indsigelser imod den skitserede fremgangsmåde, vil bestyrelsen betragte den
ordinære generalforsamling som gennemført

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
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Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 11. maj 202A.

Referat:

Bestyrelsen var fultalligt nepræsenteret ved formand Palle §trørn, sekretær Tonny E.
Christensen, kasserer John Jaurnow, næstformand Søm ..lørgensen.

DAGSORDEN:

1. valo af dirisenl
Palle Strøm

2, Formandenq beretning
Godkendt

3. regnskabsaflæEqelse
Der var ingen bernærkninger til regnskab og budget som blev vedtaget

4. fast*ettelsg af kontiqent
Kontingentet forbliver uforandret

5. indkomne forslaq
Der forelå ingen forslag

6, valq af fonnand
Palle Strøm blev genvalgt

7. valg.af bestyrelse
Jon Jaurnow, Tonny E. Christen$en og Sørn Jørgensen blev genvalgt. KarlAllesøe
forsætter som bestyrelsessupleant.

8. valg d revisq,r
Jytte Albjerg blev genvalgt

9. eventuelt
lngen bærkninger

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Palle Strøm
1 1. maj 2A2A
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For.$andsberetniFq 2019 - 2Qå0

Det år der er gået har vaeret et stille år for bestyrelsen, hvilet skyldes at forholdet imellem
Beboerrepræsentationen og andelsboligforenigens bes§relse fortsat er godt og stabilt.

Det har således, ud over en jævnlig kontakt, iltke været nødvendigt at afholde fællesmøder i det år
der er gået.

Den daglige kontakt til andelsbol§foreningen har i lighed med tidligere år været med Vagn
Lauersen, der nyder stor tilid i Beboerforeningens bestyrelse.

Afholdte bes§relsesmøder 2019 * 2020

Bestyrelsesmøde 1 2"04.1 I
En raekke punkter blev drøftet herunder:

Konstitution af bestyrelsen
Bess§relsen konstituerede sig som Følger: Sørn Jørnsen, næstforman - John Jaurnow, kasserer
og Tonny E. Christensen sekretær.

Efter bes§relsssmødet averfbragte bestsyrelsen en indflytnings _gqve til Lars_vicevqrt i anlednlng __
af denies åbningaf en marskandisei butik iejendommen.

Abdelsboligforeningens ordinære generalforsamling 25.04.1 9.
Traditionen tro havde Beboerrepræsentationen modtaget en invitatkrn til at deltage, og blev
repræsenteret ved Fermanden.

Bsstyrelsesnnøde 7.5. 1 I
En række punlder blev drøftet herunder:

Matoriale fra Andelsboligforeningens ordinære generalforsamling
Formanden orieterede om forløbet af den ordinære generalforsamling, herunder at
ejendomsvurderingen var steget fra 456 rnlo.dk til 475 mio.dk. Ejendommen havde et
driftsoverskud på 3.7 mio.dk. Andelskronens værdivar 5,400 kr.

Beboerrepræsentatioens hiemmeside
Bestyrelsen var enige om at det var vigtigt at Beboerrepæsentationen havde sin egen hjemmeside,
der derfor skulle opdateres.

Berstvrelsesmødp 5.Q.1 I
En række punkter blev drøftet herunder:

Betaling for benyfttelse af vaskeriet
For at se i hvilket omfang vaskeriet blev benyttet, havde andelsboligforeningen besluttet at indføre
betaling for at befnytte vaskeriet. (10 kr. per vask 0g 10 kr. per tørreturnbler) Da lejerne allerede
betaler for benyttelse af vaskeriet over huslejen berøre betalingen ikke lejerne.



Bessstvrelseqryøde 27.0 1,20

En række punkter blev drøftet herunder:

hledlæggelse af grøn konto
Bestyrelsen var ikke fuldtallig idet formanden havde meldt afbud.
Banken havde meddelt at den fremover ville kraeve et årlig gebyr for administration af
foreningens grønne konto. Bestyrelsen besluttede derfor - af hensyn til den årlige udgift - at lukke
konkren og overføre pengene til driftskontoen. Bes§relsen orienterede formanden, der var enig i
beslutningen"

Bestvrelse§lnøde 9_.3.,20

En række punkter blev drøftet herunder:

Afholdelse af ordinær ganeralforsamling
Bestyrelsen besluttede at den ordinære generalforsamling afholde*, 14. marts 2020.

Beboernøde 18 februar 2020 "grøn gård"
lnteressen havde ikke været stor kun 6 personer var mødt op.

Bestvrelsesmøde 1 2.3.20

Ordinær generalforsamling
Bestyrelsen besluttede af udskyde a{holdelsen af den ordinære generalforeamling på grund af
epedimien.

Bestyrelsesmøde - ordinaer generalforsamlieq 1 1 .05.20-

Bestyrelsen var indkaldt for at diskutere den øjeblikkelige situation i relaticn til afholdelse af den
årlige ordinære generalforsamling.

Efterfølgende blev det besluttet at gennemføre den ordinaere generalforsamling, i umiddelbar
fortsættelse af bestyrelsesmødet.

Palle Strøm 11. maj 2020
Formand


