
Generalforsamling 2015 

1: Valg af dirigent 

Anette 

Fremmødte:  121, 77, 93, 39, 61, 37, 87, 49(fuldmagt) 

2: Formandens beretning for det forløbende år 

Knud fortalte kort omkring hvad der sket i løbet af året,  beretningen kan hentes i sin fulde længde på 

hjemmesiden. 

Vedr. rotterne så er der lavet aftale med firma om løbende kontrol af kloakkerne, for at undgå  

rotteproblemer i fremtiden. 

Vedtægterne på hjemmesiden, trænger til at blive opdateret blandt andet regnskabsåret. 

 

Der var ingen kommentar fra de fremmødte / godkendt 

 

3: Regnskab og revisors påtegning 

Anette gennemgik regnskabet,  der var ingen spørgsmål fra fremmødte 

4: Budget for det kommende år 

Budgettet blev fremlagt af Anette, budgettet blev gennemgået hvor fremmødte spurgte om en anden 

opstilling så det var nemmere at forstå regnskabet og budgettet i sammenhold.  

Anette får rettet det til fremadrettet. 

 

Budgettet blev godkendt. 

5: Forslag fra bestyrelsen, hævning af pant til 15.000 kr. på lejlighederne og 3.000 kr. for garagerne. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Jimmy undersøger hvordan vi laver tinglysningen af de nye vedtægter. 

6: Forslag fra beboer, at man hyre en til rengøring af vaskeriet 1 gang pr .mdr. mod stigning i 

brugerbetalingen for brug af vaskeriet. 

Ca.:  15 til 20 kr. pr. mdr. 

Forslaget blev nedstemt da der er afsat et beløb til rengøring af vaskeriet, bestyrelsen vil følge problemet 

nøje og sikre at der vil blive gjort bedre rent. 

7: Forslag fra beboer, at man montere gummemembran på trapperne da en beboer er generet af støjen fra 

trappen. 

Forslaget blev afvist, da forslagsstiller ikke have indhentet tilbud så generalforsamlingen kunne tage en 

beslutning om udgiften dertil er der kun indkommet klage fra en beboer ang. støjen igennem tiderne 

 

  



 

8: Valg af bestyrelse og suppleant. 

Bestyrelsen er genvalgt. 

 

Bestyrelsens sammensætning er:  

Formand: Jimmy  

Næstformand:  Finn 

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 

 

 

9: Eventuelt. 

Der skal laves energirapport til efteråret, bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.. 

 


