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Referat af generalforsamling i A/B Ved Kæret  

 
Onsdag den 8. april 2015 i Sognegården, Nærum Kirke kl. 19.00 

 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af årsregnskabet revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet herunder vedtagelse af 

andelskrone. 
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og fastsættelse af boligafgiften for 2015 
5. Forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

På valg til bestyrelsen er:  
Peter H. Madsen (genopstiller) for 2 år 
Bo Sørensen (genopstiller) for 2 år 
Marianne N.L. Simonsen udtræder af bestyrelsen – Bestyrelsen foreslår Gitte Lærkesen for 1 år. 
 
Suppleanter på valg:  
Torsten Johansen, 1. Suppleant og Gitte Lærkesen, 2. suppleant.  
 

7. Valg af administrator og revisor 
Bestyrelsen indstiller IP administration og Revisor Peter Deiborg 
 

8. Eventuelt 
 
Tilstede var 16 andelshavere hvoraf 0 var ifølge fuldmagt, hvorved 16 andelshavere ud 31 mulige andelshavere var 
repræsenteret. Desuden mødte revisor Peter Deiborg og fra IP Administration A/S, Christian Mogensen 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Formand Kim Kronslev bød velkommen og indstillede Christian Mogensen, IP Administration A/S til valg som 
dirigent og referent. Da der ingen indvendinger var heri takkede Christian Mogensen for valget. 
Christian Mogensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig i henhold til 
vedtægterne. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
På bestyrelsens vegne afgav formand Kim kronslev beretning, der vedlægges nærværende referat. 
Efter nogle få uddybende bemærkninger og spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.  
 

3. Forelæggelse af årsregnskabet revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet herunder vedtagelse af 
andelskrone. 
Revisor Peter Deiborg gennemgik årsregnskabet for 2014, hvor bestyrelsen foreslog andelskronen fastsat til 
7,728. Efter nogle få uddybende spørgsmål blev årsrapporten med den foreslåede andelskrone enstemmigt 
vedtaget. 
 

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften.  
Christian Mogensen gennemgik herefter budgettet for 2015 med en stigning i boligafgiften pr. 01/06-2015 og et 
budgetteret resultat på kr. 0 
 

5. Forslag: 
Der var ingen forslag. 



 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 
Til bestyrelsen stillede Peter Madsen og Bo Sørensen op. Til bestyrelsesposten for Marianne Simonsen stillede 
Gitte Lærkesen op. De blev alle tre valgt med akklamation. 
 
Som suppleanter stillede Torsten Johansen og Mikkel Sillemann op – begge blev valg med akklamation. 
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Kim Kronslev, formand   (På valg 2016) 
Søren Hjorth Hansen   (På valg 2016) 
Gitte Lærkesen  (På valg 2016) 
Peter H. Madsen   (På valg 2017) 
Bo Sørensen   (På valg 2017)  
Torsten Johansen,   1. suppleant 
Mikkel Sillemann,  2. suppleant 
 

7. Valg af administrator og revisor. 
 
Bestyrelsen indstillede Registreret Revisor Peter Deiborg og IP Administration A/S, der begge blev valgt. 
 

8. Eventuelt. 
 
Der var en kort opfordring til bestyrelsen om at sætte et spejl op så det er lettere at se om der kommer biler ved 
udkørsel fra foreningen og til offentligt vej. Bestyrelsen tager det med i overvejelserne. 
 
Da der ikke var yderligere til eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen 
ca. kl. 19.45. 
 
 
Som dirigent / referent 
 
 
Christian Mogensen  
 
 
Som formand 
 
 
Kim Kronslev 


