
ANDEISBOTIGFORENINGEN DANNEBO I

vformand Torsten Chrlstensen, (irkeleddet 126,
3480 Fredensborg, tlf. 24 48 10 68

Med lem of Andelsboligforeningernes Fel lesrepresentotion (ABF)

MN 2015

Referat af Generalforsamlins i Dannebo 1. den 29. april 2015

Tilstede : 26 stemmeberettigede andelshavere.

Fuldmagter: 6 fuldmagter.

Formanden bod velkommen til generalforsamlingen.

Der blev budt velkommen til de nye beboere, Claus Hansen i bolig 176,

Kirsten Quist i bolig 112, Trine Mark med sonnen Julius i bolig 148.

1. Vals af dirigent.

Steen Norret ( fra Dannebo ll) blev foreslSet og valgt med akklamation. Steen
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet tidsmassigt
korrekt. Der var 32 stemmeberettigede, si generalforsamlingen var beslutnings-
dyCtiS.

2. EesWrelsensberetning.

Formanden henviste til beretningen, som er omdelt med indkaldelsen og efterlyste
eventuelle sporgsmal eller yderligere kommentarer. Formanden bad om godkendelse
af beretning, og den godkendtes med akklamation.



3. Forela*else af irsraooort. forslag tll vardlsattelse og evt'
revislonsberetnins.

Administrator fremlagde det reviderede lrsregnskab,

I boligafuift er der betalt en lille million. Fallesudgifter udgor knap en halv million.

Ejendomsskatter og forsikringer p5 sm6 4o0.ooo kr. Vedligehold belober sig til lidt

over 230.000 kr., Ovrige omkostninger ca. 73.000 kr'

Andelsboligforeningens prioritetsgald ligger nu pi 4 millioner, som skal betales over

16 6r og 9 m6neder.

Der er afdraget nasten 2OO.O0O kr. mere end budgetteret, hvilket indgik i

beregningen for 2015 budgettet og den lavere boligydelse'

Andelsverdi: Andelsvardierne er steget en smule, der henvises til regnskabet, hvor

bolig-vardierne kan ses i punkt 20 p6 side 15.

Prognosen for naste 6r tyder pi en lille stigning i andelsvardien'

Der var ingen sporgsmSl, og regnskabet blev godkendt med akklamation'

4. Forslasomandrins@.

Afgiften foresl6s nedsat 20 kr. pr. 25 kubikmeter vand, da forsyningen har sat

vandprisen ned, og vor hidtidige a-conto-betaling ville medfore for meget indbetalt

med deraf f6lgende tilbagebetalinger ved den lrlige opgorelse af vandforbruget'

Der var ingen sporgsmll, ogsi dette forslag blev vedtaget med akklamation'

5. lndkomne forslae.

Der er ingen indkomne forslag.



6. Valg til bestyrelsen.

Formand Torsten Christensen var pi valg og genvalgtes med akklamation.

Anni Rasmussen var p6 valg og genval4es til bestyrelsen, med akklamation.

Christa Vogt var ogs6 pi valg, men onskede ikke genvalg.

Suppleant Bodil Rasmussen blev foresliet som nyt medlem af bestyrelsen
og valgtes med akklamation.

Vals af suppleanter.

Suppleantvalg: Carsten Larsen, bolig 120, foreslls af bestyrelsen som ny suppleant og

ville gerne indtrade og valgtes af forsamlingen.

Margit @stergaard, bolig 154, foreslSs ogsi af bestyrelsen som ny suppleant og ville

ogs6 gerne indtrade og valgtes ligeledes af forsamlingen.

7. Vals af administrator / kasserer.

Carsten Pedersen foreslSs genval$ og valgtes med akklamation.

8. Evt.

Dirigent Steen Norret, som ogs5 er formand i Ejerlauget, giorde opmarksom p5, at
der muligvis i lobet af sommeren vil komme h5ndverkere, som skal efterisolere
varmerorene pl vore lofter. Det er en beslutning, der droftes i Ejerlauget, da der er



temmelig stort varmetab nu. Det vil betyde, at vi skal alle have ryddet vore lofter,
bf de pA midtergangen og selve r6rene, da man af erfaring ved, at mange har noget
liggende pi rOrene. Der vil komme narmere besked senere fra ejerlauget.

Formand Torsten Christensen overrakte Christa Vogt en smuk buket blomster for
arbejdet i bestyrelsen. Endvidere takkede han dirigenten for indsatsen og
overrakte ham en erkendtlighed som afulutning pi generalforsamlingen.

Formand: Torsten Christensen Dirigent : Steen Norret

Nastformand: Anni Rasmussen
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Bestyrelsesmedlem: Jorgen Oechsler Bestyrelsesmedlem: Anni Olsen
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Carsten Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Bodil Rasmussen

Ref: Christa Vogt


