Referat af ordinær generalforsamlingTorsdag den 18. juni 2020
1. Valg af dirigent og referent.
Anders Boelskifte blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at under hensyntagen til den
forhåndenværende Covid19 situation var alle formalia i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen
overholdt, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Marina Martinussen blev valgt til referent
Dirigenten orienterede om, at ud af 133 andele var der mødt 20 repræsentanter op, heraf 2 ved fuldmagt.

På spørgsmål fra dirigenten, om der var nogen, der havde spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens
beretning, var der sammenfattende flg. spørgsmål og kommentarer:
Klager over andre andelshavere:
Hvis bestyrelsen modtager en klage over en andelshaver, er det ikke altid sikkert, at den, der klages over, får
dette at vide. Se formandens kommentarer ovenfor.
Omfangsdræn:
Tak til bestyrelsen for deres måde at håndtere afviklingen af arbejdet med omfangsdrænet på specielt for
god løbende information.
Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning til afstemning. Bestyrelsens beretning blev herefter sat til
afstemning.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt
godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
Anders Boelskifte gennemgik årsregnskabet og bestyrelsens forslag til værdiansættelse.
På spørgsmål fra dirigenten, om der var nogen, der havde spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, var
der sammenfattende flg. spørgsmål og kommentarer:
Beregning af andelskronen:
Andelsværdien for en bolig udregnes ud fra det på andelsbeviset angivne areal og den i regnskab på side 1
anførte andelsværdi pr. m2.
Dirigenten satte herefter årsregnskabet og bestyrelsens forslag til værdiansættelse til afstemning.
Årsregnskabet og bestyrelsens forslag til værdiansættelse blev herefter sat til afstemning.
Årsregnskabet og bestyrelsens forslag til værdiansættelse blev enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af
boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til
godkendelse.
Anders Boelskifte gennemgik drifts- og likviditetsbudgettet.
På spørgsmål fra dirigenten, om der var nogen, der havde spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, var
der sammenfattende flg. spørgsmål og kommentarer:
Omfangsdræn.
I bestyrelsen forslag til budget angives en post ”omfangsdræn” på kr. 1,4 mio. fra 2019, formanden kunne
orientere om, at den endelige regnskab nu er opgjort og budgetposten skal lyde på kr. 1,6 mio.
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2. Bestyrelsens beretning v/formanden.
Er vedhæftet dette referat. Som det første takkede formanden de andelshavere, der havde stået for at
arrangere og afholde juletræstænding og fastelavns tøndeslagning i foreningen. Det havde været en stor
succes for de deltagende. Efterfølgende kom han blandt andet ind på afviklingen af det store projekt, som
omfangsdrænet havde været; at foreningen har en god økonomi; og at bestyrelsen får et stigende antal
henvendelser, fra andelshavere, hvor de klager over støj fra andre andelshavere. Hvis der er tale om en
overtrædelse af vedtægter eller husorden, kan bestyrelsen tage affære, men er der tale om ”almindelige”
lyde, kan bestyrelsen ikke stille noget op, men beder om, at man tager en snak indbyrdes. Alternativt kan
bestyrelsen tilbyde mediation via vores administrator. Vi bor i en ejendom, hvor der er meget lydt, og
bestyrelsen beder om, at man tager hensyn til hinanden, men også udviser tålmod.

Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 10. april 2019
Lysfølere i opgangene.
Dette er på budgettet for 2020, da der planlægges en større renovering af belysningen i opgangene.
Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudget, med anførte ændringer og en
uændret boligafgift, til afstemning.
Bestyrelsens forslag til drifts- og likviditetsbudget, herunder en uændret boligafgift, blev enstemmigt
godkendt.
5. Forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag og punktet bortfaldt.
6. Valg til bestyrelse.
Formand Michael Eiler er på valg og er villig til at modtage genvalg.
Formand Michael Eiler blev enstemmigt valgt med akklamation for endnu en 2 års periode.
Bestyrelsesmedlem Anette Cieslar er på valg og er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsesmedlem Anette Cieslar blev enstemmigt valgt med akklamation for endnu en 2 års periode.

Herudover skal der vælges to suppleanter. De nuværende suppleanter er villige genvalg for endnu 1 år.
Kristina Tirsgaard og Claes Hansted blev genvalgt som suppleanter.
7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg
Boelskifte Administration A/S blev genvalgt.
8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg
Revisor Christiansen & Kjærulff blev genvalgt.
9. Eventuelt
Her kan alt drøftes, men intet besluttes.
Istandsættelse af opgangene?
Er ikke på budgettet for i år, men på foreningens hjemmeside ligger der en vedligeholdelsesplan, hvor man kan
se, hvad der foreløbig er på programmet for de kommende år.
Hvordan er tagets tilstand?
Tagets tilstand er ikke så god, som den burde være – taget er kun 10 år gammelt. Bestyrelsen er i kontakt med
den daværende projektleder og dennes forsikringsselskab, ligesom bestyrelsen har kontaktet en advokat. De
andelshavere, der har altan under taget, kan dog godt bruge disse, da de er kontrolleret.
Cykeloprydning.
Bestyrelsen igangsætter årligt cykeloprydning i samarbejde med politiet, men cykler, der stilles til afhentning,
bliver på ”mystisk vis” fjernet fra bunken igen, selvom de er sat til udsmidning.
De små hække mellem cykelstativerne trænger til at blive klippet.
Hækkene bliver klippet efter Sankt Hans. De skal dog op i en højde, så de skærmer for cyklerne.
Containerne til madaffald bliver hurtigt fyldt op, kan der ikke sættes flere op?
Det er kommunen, der bestemmer antallet af beholdere til madaffald og tømningsfrekvens. Er beholderen fyldt,
skal poserne med madaffald i de grønne containere til almindeligt husholdningsaffald.
Anders Boelskifte informerede slutteligt om ”Centraløkonomisk Oplysningsskema til brug for
Generalforsamlinger” og redegjorde for, hvad der stod i det.
Herefter var der ikke flere kommentarer, dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var
således slut.
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Bestyrelsesmedlem Henrik Darre er på valg og er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsesmedlem Henrik Darre blev enstemmigt valgt med akklamation for endnu en 2 års periode.
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_______________
Som dirigent

_______________
Michael Eiler

________________
Marina Martinussen

_______________
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