25 marts 2017
Referataf Generalforsamling
Referent:MichaelSherman
af
tilstede.1 komsentvar medfra punkt4a (godkendelse
andelshavere
Tilstede:Dervar 14 stemmeberettiget
andelskronen)
1. Valg af dirigent
valget.
accepterede
og forsamlingen
foreslogJakobBruunKristensen
Bestyrelsen
tilstede
grundetde mangenye andelshavere
Der blevherefterforetageten "navnerunde",
2. Bestyrelsensberetningfor 2016ved Jakob (Formand)
kun ligeakkurat"holdtskrueni
erflyttet,har bestyrelsen
sidensidstegeneralforsamling,
Da 3 fra bestyrelsen,
forstplanlagt.
som
vedligeholdelsesplanen,
med
bl.a.
langt
vandet"og har derforikkenogetsA
Derer derforblevetudforten grundigafhjelpningaf dette,herunder
Der har varet rotteri gArden/kloakken.
af huller.
opsatningaf rottesparrerog genereludbedring
og Aggersborggade.
Detteer sketb6dei Willemoesgade
Derer blevetudskiftetvlnduer,som harveret punkteret.
se p€r.
Detvil den nye bestyrelse
udskiftninger.
til fremtidige
Dervar sporgsmAl
projektomfangsdrener i fuldgangog vi forventerat vi vil modtage3 tilbudpi dettei maj mAned.Vi hartilknyttet
en eksternridgivertil at hjalpe meddetteprojekt.
pAderesradiatorer'
varmemAlere
Alle beboereharf6et installeret
i 2016
Derer blevetsolgt5 lejligheder
mangler6n som kanvere primusmotorpA
da bestyrelsen
Derblevgenereltopfordrettil at meldesig bestyrelsen,
en nastformandog en suppleantpA kassersiden.
vedligeholdelsesplanen,
3. Forelaggelsesamt godkendelseaf det reviderederegnskabfor 2016
er megetsund.Fx er H'l i
af voresrevisor.Hanlagdevagt p6,at foreningen
blevgennemg€ret
Regnskabet
yderst
gor
for fremtidige
attraktiv
foreningen
hvilket
megeilavi forholdtil andreandelsforeninger,
reg-nskabet
kobere.
Derer ingenudsigttil huslejestigninger
blevhereftergodkendtmedstemmerne13 for og 0 imod.
Regnskabet
af andelskronen
3a.Godkendelse
mfitteberetteat "vi"ikkeharveret opmerksompAat voresnuvarendevurderinggennemvaluar
Formanden
d. 30 juni.
udlsberallerede
af
efterdennedato,med mindrevi harf6eten genvurdering
Dettebetydervi ikkekan handlelejligheder
skal
bliverbestilthurtigstmuligt,hvorforeningen
(Jakob)s@rger
for at en genvurdering
Formanden
ejendommen.
af evt.ny andelskrone.
generalformsaling
til vedtagelse
haveen ekstraordinar
baseretpi den seneste
pA2133,21
9, somer den nuvarendeandelskrone,
Der blevstemtom en andelskrone
valuarvurdering.
14 stemtefor og 0 imod
4. Forelaggelseaf drifts- og likviditetsbudget
til neste Ar.Derer hensatpengetil de storeudgifter
at der ikkeer huslejestigninger
fremlagde,
Revisoren
pAkontoen.
1,8millionerkr. st€rende
og pt. harforeningen
(omfangsdranog vedligeholdelsesplan)
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gennemgietVarmeregnskabet
for 20'16:i 2016harallebeboere
Der blevi forlangelseaf budgetgennemgangen,
Dettebetyderat man merenojagtigkan mAlede enkeltesbeboeresvarmeudgift
varmemAlere.
ffietinstalleret
beregnesnu
En beboersvarmeudgift
var merejavnt fordeltud pAlejlighederne.
modsatfor, hvorvarmeudgiften
+15o/o,
15%
merei
at
man
bruger
(f.eks.
betyder
dette
gennemsnitlige
hvis
man
har
beboer.
ift.
den
en
%
som
varmeend"Normalen".
geldendefra d. 1 iuni2017samtet indgangsbelob
som
pr. lejlighed,
varmeudgift
Der blevfremlagten ny mAnedlig
gjordeet spargsmAl
fra en beboerat der
til de enkeltebeboere.Medhensyntil engangsbelobet,
skaltilbagebetales
har lovetat se
hele6ret(her2016).Bestyrelsen
bar tageshensyntil om beboerenhar haftlejligheden
i hele
igen,hvormanvil forsogeat tagehojdefor dette. Beboeresom har boeti dereslejlighed
engangsbelobende
tal.
de
omdelte
kunne
bruge
2016,vil dogstadigvek
til at se pAderesforbrugi hojeregradend far, da der nu er vasentligforskelpAdet manfra d.
Beboerneopfordres
juni huslejen(hvordet er muligt),medde pengefra varme
juni
vil reducere
til varme.Kassereren
1
skalindbetale
skal
tilbagebetales
der
og udskifteevt defekte
Beboerneopfordresogs6til at holdesammejevne varmegennemhelelejligheden
den bedstevafmeokonomi.
for at opretholde
termostater,
Budgettetblevvedtagetmed 14 for og 0 imod.
5. Indkomneforslag
da allepunkter
Dettekom ikketil afstemning,
vedligeholdelsesopgaver.
specifikke
1) Der blevforeslAet
punkter
vedligeholdelsesplan.
"vedligeholdelse".
med
i
en
decideret
vil derforblivetaget
Alle
tilhsrte
ikkeskulle
bestodi at bestyrelsen
2) Forslagtil vedtegtsendringang6ende$1'1om fremleje.Lempelsen
fremlagdeat det ,manegentligvil med
godkendeArsagentil fremlejen.
og bestyrelsen
Detteblevdiskuteret
ved salg
paragraffen,
var at forhindrespekulation
2 stemtefor 12 imod
6. Valg af bestyrelse
Michael(Kasserer)
og Allanstilledeop til genvalg
Jakob(Formand),
Fslendenyestilledeop
Ditte(A 3TH),Nastformand
Charlotte(W 3TV),Vedligeholdelsesplan
Anders(A sTV)
Tine (W 2TV) , Facebook
og 0 imod.
Dervar 14 stemmerfor hverbestyrelsesmedlem
Bestyrelsener hereftersiledes:
Formand:JakobBruunKristensen
Nastformand:DitteSass

l.

Michaer
sn"*"n /ll'/hrt -f l,*^
Kasserer:
AllanReinert
Troen
Charlotte
TineDam-Libach
AndersPaulsen
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7. Eventuelt
Bddelangshusmuren,
Jakob;Villegerneforest6en ny cykeloprydning.
mellemgangen
og cykelkelderen
Tine,delteet skemarundt,hvormankunneskrivesig op hvisman(mAske)var interesseret
i at fA en altanud mod
gaden.
Dittedelteskemarundt,hvormankunneskrivesig op, hvisman@nskede
altanud modgarden
Der blevforeslAetat bankene pAtagterrassenbliverudskiftet,da de nuverendeer gAeti stykker
Ingersyntesdet var en god id6 at kobeen skydestige,
som kan nAden forstegesims(overstuen)
Der blevytretonskeom at fA reparereUudskiftet
dartelefon.lser Aggersborggade.
Arbejdsweekendens
datoog indhold,vil blivefundet,ved fsrstebestyrelsesmode
d. 4. maj.Hervil punkterfra
ovenst6ende
ogsAblivediskuteret

.? 7?-(Formand)
JakobBruunKristensen

+*
DitteSass (Nestformand)
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Michael Sherman(Kasseypr)

Allan Reinert
AU

U. l'toQ,t
CharlotteTroen

TineDam-Libach

Foreningens hjemmeside: http:/Atnvw.
abwiIlemoes.dk/
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