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vforma n den Torsten Ch ristensen, Ki rkeleddet 126,
3480 Fredensborg tlf. 24 48 1O 68
Email: torstenbuc@webcpeed.dk

Med le m af Andelsboligfareningernes Fellesreprasentotion (ABF )

Emne:

Til: Samtlige andelshavere

Referat af generalforsamling.
ONSDAG DEN 24. APRIL 2OI9 KL. 19.00

I DANNEBO tr _ FALLESHUSET

Dagsorden:

l. Valg af dirigent
2. Bestyrelsensberetning
3 . Forelaggelse af irsrapport, forslag til vardiansettelse og evt.

revisionsberetning samt godkendelse af irsberetn ing og vnrdiansrcttelse.
4. tndkornne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg afsuppleanter.
7. Valg afadministrator/kasserer.
8. Eventuelt.

Bilag: l- Bestyrelsens beretning.
2. fusrapport for 2018
3. Evt. indkomne forslag
4. Besfyrelsesmedlemmer m.fl. p6 valg.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt l: Valg af dirigent.
Formanden Torsten Ch. (nr. 126) bod velkommen og foreslog Jorgen Holm fra



Dannebo II som dirigent. Forsarnlingen valgte eenstemmigt Jsryen Holm til
dirigent og han modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsanrlingen var lovligt indvarslet og at
forsamlingen var beslutningsdygtig, idet mere end2l3 af husstandene var
fremmsdt: 27 fremnwdte incl- firldmagter- 2/3 rudgm 26 beboere.

Punkt 2: Bestyrelsens bereteing.
Formanden Torsten (nr. I 26) henviste til, at beretning eD er en samling af
punkter behandlet pi bestyrelsesmsderne oB som sidan kendt, idet der udsendes
referater efter hvert bestyrelsesmode. Det var derfor ikke nodve,ndigt at
gennemgi den. Der var ingen be,mrrkninger hertil- Beretringen blw godkendt
med akklamation.

4 stemmetrllere valgt - Carsten (nr. 120) og Jorgen (nr- I I 0) samt Steen (ff.
166) ogJytie(nr.134).

Punkt 3: Forelaggelse afirsrapport m v.
Carsten Pedersen (nr. 102) gennemgik regnskabet anfurt under resultatopgorelse
1.jan. - 3l. dec. 2018, noter frd side 13 og frern.

Indtegter og udgifterblev gennemgiet. Lobe,nde vedligehold er stort set
identisk med sidste er.

Adminishationsomkostringer samt owige foreningsomkostninger blev
gennemgiet. Smrianskatrelser u/skattemassig granse er lagt ind med udgiften
til trj ertestarteren.

Owige foreningsorrkostninger er lavere end budgetteret.

Afskrivning er den sarnme som sidste ir. Finansieringsomkostningerne(renter)
er igen i ir meget lave. Der fremgir flere konti i regnskabet end vi reelt har, 2
afdisse er ikke eksisterende nu.

Side l0 i regnskabet viser det opsummerede.

Side I 1 i repskabet; Aktiver/passiver lo. 67 .069 .I14.

Andeles verdi nu anfort pi side 24.

Regnskabet blev godkendt med akHarnation.



Punkt 4: Indkomne fonlag til afsterming. 4 forslag er modtaget.

A. Bestyrelsensforslag:
Vedtegternes bilag 2 - prrecisering i vores vedligeholdelsespligt.

Der blev stemt om forslaget:

Ja: 19 Nej: 5 Blank: 3

Forslaget blw vedtaget-

B. Dan (nr. 17E) - endring til bestpd$ens forslag i punkt 1:
Det er ikke muligt at fremme sette et forslag der 96r pi andre skal endre
deres forslag og Dan (nr. 178) frafaldt forslaget.

C. Forslag fra Marianne (nr. lZ) om komposithegn som
valgmulighed til det trykimpregnerede hegn:

Der blev stemt om forslaget:

Ja: 23 Nej:4

Forslaget blev vedtaget.

Punkterne 5, 6 og 7: Valg til bestyrelsen skete i overeirsstemmelse med de
udleverede bilag.

Torsten (m. 126) genvalgt

Margit (nr. 154) genvalgt

Carsten Larsen (m. 120) genvalgt

Endvidere fortsetter Kim Ellegaa.d (nr. 160) som suppleant sammen med Jorgen
(nr' 156). Administrator carsten Pedersen (m. 102) genvelges. Tillykke til alle.

Alle valg blev godkendt med akklamation.



PunktS: Evt.

Affald:
Ellen (nr. 178) sporger, om vi kan vare pri forkant med den nye ordning i
kommunen.

Det blev drsftet, men kommunen har ikke meldt noget ud. Bestyrelsen
opfordres til at kontakte kommunen proaktivt - dette vil bestyrelsen gore.

Papircontainer:
Alle andelshavere mindes om kun at ligge aviser og papir i containeren. D.v.s.
ikke pap, plast mv.

Vedtegter i andre andelsboligforeninger:
Dan (nr. 178) anbefaler atte at gi pn Darmebo II's hjemmeside og lese
foreningens vedtegter, herunder prmktet om vedligeholdelse aftage.

Hjertestarter:
Henrik i Kirkeleddet 208 undenriser i hjertestarter. Bestyrelsen tager kontakt til
Hemik og horer, om han vil undervise andelshavere i vores forening.

Ellen (nr. 178) opfordrer fil oprydning af ubrugte efterladte cykler i
cykelskurene.

sluttelig takkede Torsten (m- 126) for god ro og orden og overrakte et gavekort
pi kr. 300 til super Brugsen til Jorgen Holn for hvervet som ordstyrer Jorgen
takkede for gaven. Fonamlingen takkede ved akklamation.

Dirigent:

=:;;Lar;t -.Formand: Torsten Cbristensen
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Bestyrglseim6dlem Jorgen bechsler

J

Administratorftasserer Carsten Pedersen


