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Referat af generalforsamling i A/B Ved Kæret  

 
Onsdag den 28. april 2016 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 2016 
5. Forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

På valg til bestyrelsen er:  
Kim Kronslev (genopstiller) for 2 år 
Søren Hjort Hansen (genopstiller) for 2 år 
Gitte Lærkesen (Genopstiller) for 2 år. 
 
Suppleanter på valg:  
Torsten Johansen, 1. suppleant og Mikkel Silleman, 2. suppleant   
 

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

8. Eventuelt 
 
Tilstede var 20 andelshavere hvoraf 1 var ifølge fuldmagt, hvorved 20 andelshavere ud af 35 mulige andelshavere var 
repræsenteret. Desuden mødte revisor Peter Deiborg og fra IP Administration A/S, Nicki Frøiland  
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Formand Kim Kronslev bød velkommen og indstillede Nicki Frøiland, IP Administration A/S til valg som dirigent og 
referent. Da der ingen indvendinger var heri takkede Nicki Frøiland for valget. 
Nicki Frøiland 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. 
 
Desuden kunne der oplyses at arbejdsdagen er flyttet til 21. maj 2016 samt at de ting der bliver samlet sammen 
på fællesarealerne fjernes på arbejdsdagen. Det samme sker med det tøj der blev samlet sammen i 
vaskekælderen i 215. Dette tøj afleveres nu til Frelsens Hær.  
 
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 2015, hvor bestyrelsen foreslog andelskronen fastsat til 
8,079. Der blev stillet spørgsmål til udgiften til mægler, men denne blev forklaret med vurderingsgebyrer pr. 
solgt lejlighed samt at der havde været mægler på til at sælge den ene bolig.   
 
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.  



Kim Kronslev gennemgik budgettet for 2016 med bestyrelsens forslag om uændret boligafgift for 2016.  
 
Under behandling af budgettet, har bestyrelsen sat udgifter til 3 projekter, og Kim Kronslev gennemgik kort det 
fremlagte budget, hvorefter forslagene A-C i punkt 5 i indkaldelsen blev behandlet særskilt af 
generalforsamlingen, før man gik til endelig godkendelse af budget 2016.  
 
Der budgetteres med et underskud på kr. 195.000, hvilke skyldes forslag om særlige vedligeholdelsesarbejder 
vedrørende asfaltering på kr. 200.000, etablering af nyt stendige kr. 80.000 samt at få etableret bedre lysforhold 
på gangarealer kr. 100.000. De budgetterede udgifter er rammebeløb undtagen udgift til stendige, der er et fast 
tilbud.  
 
Forslag A: Asfaltering af de nødvendige arealer til en pris af kr. 100.000.  
Forslaget blev debatteret lystigt og der var rimelig enighed om, at denne udgift var påkrævet, hvorfor kun en 
enkelt stemte imod forslaget. Forslaget blev vedtaget  
 
Forslag B: Etablering af stendige ud mod Hartmanns Plads, som erstatning for den nuværende bunddækkeklædte 
skråning.  
Dette forslag var der mange der havde en mening om, og flere mente at man måske skulle prioritere anderledes. 
Der blev stillet spørgsmål til udformning, højde og vedligeholdelse og bestyrelsen fik mulighed for at forklare 
forslaget grundigt. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, og forslaget blev vedtaget med stemmerne 
8 for, 7 nej og 5 blanke.  
 
Forslag C: Gennemførelse af lysprojekt med henblik på, at forbedre den udendørs belysning på ejendommen, 
samt at opdatere belysningen i opgange og kældre.  
Som ovenfor var der større debat om etablering af bedre lysforhold, flere med samme holdning som til stendiget, 
at man måske skulle prioritere anderledes. Bestyresen fik mulighed for at forklare forslaget grundigt, hvorefter 
dirigenten satte forslaget til afstemning, og forslaget blev vedtaget med 7 stemmer for, 6 imod og 7 blanke 
stemmer.     
De øvrige driftsudgifter i foreningen er stort set uændrede dog kun mindre stigninger pga. indeksreguleringer.  
 
 

5. Forslag: 
Ud over de behandlede forslag under budgettet 2016, var der stillet følgende forslag: 
 
Forslag D vedrørende ændring af husorden med henblik på tilladelse til at holde hund.  
Forslaget blev livligt debatteret, og efter megen snak, stillede dirigenten forslaget til afstemning, der faldt med 
stemmer 4 ja, 14 nej og 2 blanke 
 
Forslag E vedrørende oplæg til ændring af den nuværende antenneinstallation. 
Forslag E blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen 
 
Forslag F.  
Forslag F var en række punkter som andelshaver ønskede debatteret på generalforsamlingen, herunder 
manglende information fra bestyrelsen, hvilket man vil forsøge at gøre bedre. Der henvistes i øvrigt til IP Online, 
hvor der ligger en del information tilgængelige for foreningens medlemmer.  
Forslagsstiller endte med at trække samtlige punkter som forslag, da de i stedet var debatteret på 
generalforsamlingen.  

 



6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Til bestyrelsen stillede Kim Kronslev, Søren Hjort Hansen og Gitte Lærkesen op. De blev alle tre valgt med
akklamation.

Som suppleanter trak Torsten Johansen sig, og i stedet stillede Mikkel Sillemann og Tobias Kjeldsen op – begge
blev valg med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af:
Kim Kronslev, formand (På valg 2018) 
Søren Hjorth Hansen (På valg 2018) 
Gitte Lærkesen (På valg 2018) 
Peter H. Madsen (På valg 2017) 
Bo Sørensen (På valg 2017) 
Mikkel Sillemann,  1. suppleant 
Tobias Kjeldsen  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 ikke noget tilbage under punktet eventuelt, da det meste havde været debatteret løbende på
generalforsamlingen

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og hævede generalforsamlingen ca. kl. 21.00.

Som dirigent / referent 

Nicki Frøiland 

Som formand 

Kim Kronslev 

Underskrevet af dirigent og formand


