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Referat: 

Ordinær Generalforsamling 25.10.2018, kl. 18.00 

hos advokat Finn Bruun, Søborg Hovedgade 139, st. th., 2860 Søborg 

Fremmøde:  (12st.tv.),   (12 1.th.),  (14 st.tv.),  (14 st.th.),  (14 1.th.),   (14 1.tv.). 

Fraværende:  (12st. mf.),    (12 1.tv.),  (12 1.mf.),  (12st.th.), (=> fremmøde% 60). 

Dirigent: Advokat Finn Bruun (FB) 

Referent: FB 

Dagsorden/ referat: 

1) Valg af dirigent

På forslag fra formanden blev FB valgt til dirigent ( og referent)

2) Formandens beretning

2017 har været et stille år, største aktiviteter var indkøb af ny vaskemaskine og

afblænding af vores sidste skorsten

Men starten af 2018, med tvungen skifte af administrator (tidligere administrator

var gået konkurs), bør nævnes med et par ord. Det har ligget bestyrelsen særligt

på sinde, at få undersøgt og sikret, at foreningens midler var intakte - Det var de

heldigvis! så regnskabet, som var fremsendt og som FB vil gennemgå under

næste punkt viser, at der er styr på foreningens økonomi.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017

FB gennemgik nøgletal i det fremlagte regnskab: årets resultat 31.353 kr. med

samtidig hensættelse til fornyelser på 20.000 kr. må betegnes som værende et

tilfredsstillende resultat, når det også kan noteres, at der kun har været tale om

ganske få og mindre afvigelser fra budgettet for 2017. Foreningens frie midler og

hensættelser til fornyelser, når forpligtigelser er fratrukket udgør 86.693 kr.
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Tove, der havde været behjælpelig med at udarbejde regnskabet, og overgang

fra tidligere til ny administrator (red. : tak for den store hjælp), svarede på

enkelte spørgsmål og fortalte lidt om arbejdet med frembringelsen af regnskabet,

som var sket i samarbejde med administrators revisor InfoRevision.

Varmeregnskabet:

Der var et overskud på 25. 665 kr. og alle i ejendommen skal have penge tilbage.

Så snart FB har modtaget regnskabet i godkendt og underskreven stand vil han

sørge for at tage kontakt tit hver enkelt ejer og drage omsorg for, at tilbagebetale

for meget indbetalt varmebidrag. (red: Dette arbejde er gennemført primo

november).

Det blev drøftet og besluttet, at aconto indbetaling til varme fra og med

01. 01. 2019 nedsættes med 500 kr. /kvt. /lejlighed, så der kommer bedre balance

mellem aconto og faktisk udgift.

Regnskabet blev enstemmigt og godkendt.

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018

FB gennemgik det fremsendte budget, som blev vedtaget enstemmigt af de

fremmødte.

5) Valg til bestyrelse og formand

Pia, Susanne og Henning var villige til genvalg - og blev genvalgt.

Finn H var villig til genvalg som formand - og blev ligeledes genvalgt.

6) Valg af suppleanter

Formanden foreslog Jens som suppleant - Jens blev valgt.

7) Valg af revisor og administrator

Tove var villig til genvalg - og blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsen gav udtryk for, at man ønsker at fortsætte med FB som

administrator. FB var villig til at fortsætte - og blev valgt enstemmig af de

fremmødte.
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8) Renovering af Vaske-/Tørrekælder

Formanden redegjorde for de muligheder der er for renovering afVaske-

/Tørrekælder. Der er indhentet tilbud på hhv. murerarbejder (25. 000 kr. +

moms) og malerarbejder (32.000 kr. + moms).

Det blev drøftet hvorvidt der skulle indhentes alternative tilbud og i hvilket

omfang renoveringsarbejder skulle/kunne gennemføres vha. ejernes bidrag af

egen arbejdskraft - bl. a. er Kevin elektriker.

Der er generel tillid til vores faste murer ("Mursteen") spørgsmålet er blot hvor

meget arbejder der skal udføres - gerne mest muligt af det tilbudte.

Efter drøftelse af flere vinkler på sagen blev følgende besluttet:

Den konomiske ramme er for ro'ektet: 55. 000 kr. inkl. moms (murer og

malerarbejder) +5. 000 kr. inkl. moms til EL-arbejder i alt 60. 000 kr. inkl. moms.

Formanden (Finn H) står for projektstyringen, som bl. a. omfatter prioritering af

malerarbejdet, som kan reduceres til tørrerum+gang eller inddragelse af

ejerdeltagelse.

9) Eventuelt

Beskærin af træer:

Der vil blive taget initiativ til at bestyrelsen kigger på muligheden for at få

foretaget en lempelig beskæring af træerne i haverne.

P-Pladser:

Kevin (12. l. Mf. ) havde via formanden fremsat forslag til, at en ejer med en

større bil (konkret Kevin selv) primært blev henvist til 'p-pladsen langs muren'.

Derved sikres der bedre plads til øv rige parkerende.

Tilstedeværende syntes det lød som en fin ide.

Det blev endvidere drøftet, om der skal udarbejdes en egentlig P-plads-

politik/regelsæt. FB blev bedt om, at der til næste generalforsamling blev

fremlagt forslag til et P-plads-regelsæt. FB indvilligede i at fremkomme med et

sådan forslag til bestyrelsen, som så kunne fremlægge et sådan forslag.

Mu lu ti kælderen:

Kevin havde via formanden fremsat forslag til, at der bliver set på muligheden for

at gøre noget ved kælderlugt som er særligt gennemtrængende i kælderen i

opgang 12.
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