
Referat af generalforsamling 

Generalforsamling i Andelsboligforeningen af 1.11.85 onsdag d. 29. april 2013 

Pa generalforsamlingen var 9 andelshavere fremm0dt. 

1. Valg af dirigent 

Lars Gregersen b/ev valgt 

2. Valg af referent 

Morten Thorving blev valgt 

3. Godkendelse af dagsorden samt konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 

Genera/forsamlingen er afholdt in den udgangen af april maned, som den skat iht. vedtcegterne. 

/ndvarslingen er sket i rette tid ved ops/ag og omde/ing til aile beboere. Generalforsamlingen er 

derfor lov/ig indvarslet. 

4. Formanden aflcegger beretning: 
Der har ikke vceret foretaget de store ved/igeholdelsesarbejder i det forgangne ar 

Der er indgaet afta/e med Tech em om at de !remover star for varmeregnskabet. Mal ere er sat op i 

april i ar, og aftalen trceder i kraft med virkning fra varmeregnskabsaret 2013/2014. Det forventes 

at vi kan spare 3.000 om aretfor at fa /avet varmeregnskab. 

Der har vceret afholdt to sociale arrangementer i foreningen. En sommerfest og en julefrokost. Der 

er ogsa p/an/agt dette i ar, og datoerne er al/erede meldt ud. 

Foreningens fan i ejendommen er /agt om til et billigere fan. Arlig bespare/se er ca. 14.000 kr. 

5. Fremlceggelse af regnskab til godkendelse 

Lars Gregersen gennemgik de f/este af posterne i regnskabet. Regnskabet ser fint ud og viser et 

overskud pa 48.093 kr. Deter etfint resu/tat, men det sky/des, at der er trukket 98.395 kr. fra 

henscettelser til vedligehold, pa grund af reparationerne af /ojtrummet i 91A . 

Revisorpategningen har ingen negative bemcerkninger til regnskabet. 

Gregersen har indgaet aftale med Revi Faxe om at de kvalitetssikrer regnskabetfremover. Paden 

made kan Gregersen fortscette sin forretning. 

Regnskabet blev godkendt afforsamlingen. 

6. Vcerdianscettelserne af lejlighederne. 

Den offentlige vurdering anvendes, og den nye ejendomsvurdering betyder, at ejendommen er 

faldet ca. 11% i vcerdi, som ogsa afspejler sig i lejlighedernes vcerdianscette/se. Vcerdianscette/se 

godkendt. 



7. Valg til bestyrelsen 

Linda Wisler modtager genva/g som forman d. Genvalgt. 

Trine H.K. Andersen modtager genva/g som sekretcer- Genva/gt. 

Supp/eant Lasse Oxenb(lJ/1 modtager Genvalg. - Lasse blev ikke genva/gt. I stedet indtrceder Camilla 

Svarre Appelby som ny Supp/eant. Da Trine Andersen er bortrejst i mindst et ha/vt ar, indtrceder 

Camilla i bestyre/sen pa Trines post. 

8. Godkendelse af ncese ars drift- og vedligeholdelsesbudget. 

I 2013 vi/ der blive udskiftet vinduer i nr. 91. Forventet udgift ca. 70.000 kr. 

Derudover er der frem/agt budget for aret, som har et budgetteret undersked pa ca. 35.000 hvilket 

sky/des at vi ikke bruger af ved/igeholde/sesfonden. 

Budgettet b/ev godkendt. 

9. lndkomne forslag 

Laila Larsen havde fores/aet, at der opscettes et t(lJrrestativ i garden. 

Fors/aget blev ikke vedtaget, da det ikke ses, at vi harp/ads til det. 

Nicolasl/nov har fores/aet, at der opscettes skabe i vaskekcelderen til opbevaring afvaskepulver. Det 

er nem/ig et problem, at der er nogen der bruger andres vaskepu/ver. 

Det blev besluttet, at Bestyre/sen unders~ger muligheden for dette. 

10. Eventuelt 

Det blev fores/Oet at der laves en /iste over de ting som man vi/ potage sig af arbejde. Deter ikke 

aile der kan rydde sne, og deter ikke aile der har lyst til at pille ukrudt og vande blomster. Derfor 

bliver der opsat en liste hvor man kan skrive sig pa hvilke opgaver man kan og vi/ udf¢re. Hvis man 

aldrig udf¢rer nog/e af disse opgaver kan der opkrceves b¢der, pa samme made som med reng(lJring. 

Der henstilles til at parkere hensigtsmcessigt pa vejen. 

Deter forbudt at abne t(lJrretumbleren imens den k¢rer, da det (lJde/cegger varmelegemet. 

Respekter vasketiderne, sO/edes at vask og t(lJrring er oph¢rt kl. 22.00. 

Hvis du ska/ ho/de fest, ska/ dette medde/es en uge f¢r ved ops/ag i opgangen. Men der ska/ stadig 

tages hensyn til naboerne. 



Referent Morten Thorving 


