
EJERFORENINGEN 

TOFTELUND 
matr.nr. 17 BC, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 14. APRIL 2019 

Til stede: 

lejl. nr. 1: 

lejl. nr. 2:  

lejl. nr. 3:  

lejl. nr. 4:  

lejl.nr.5:

lejl. nr. 6:  

lejl. nr. 7:  

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Forelæggelse af regnskab for 2018

4. Beslutning af budget for 2019

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor og suppleant for denne

8. Eventuelt

Ad pkt.1: 

Johnni Jaque blev valgt til ordstyrer og Ole Vedel til referent. Det blev konstateret, at generalfor

samlingen var lovligt indkaldt efter gældende vedtægt. 

Ad pkt. 2: 

Bestyrelsesformanden bød alle velkomne, især ny beboer i lejlighed nr. 4 XX. Lejligheden er 

overtaget af xx pr. 1. marts 2019, men beboes pt. af xx 

 

Den skriftlige beretning, som var fremsendt til alle før generalforsamlingen, blev kort gennemgået. 

Følgende bemærkninger blev tilføjet beretningen: 

• Vandskade i lejlighed 1, opsigelse af bygningsforsikring i Tryg

Generalforsamlingen gav udtryk for at vi skulle fastholde bygningsforsikringen i Tryg og

evt. overveje skift, når tegningsperioden udløber om fire år.

• · Salg af lejlighed nr. 4 og overdragelse af ejerforeningens pantebrev i lejligheden til ny ejer

Generalforsamlingen gav udtryk for, at bestyrelsen bør rette henvendelse til foreningens ad

vokat, for at få tjekket om foreningens ejerpantebrev er korrekt tinglyst. 

Med disse tilføjelser blev beretningen herefter enstemmigt vedtaget. 
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Ad pkt. 3: 

Bestyrelsen besvarede opklarende spørgsmål fra medlemmerne. Regnskabet blev herefter enstem
migt godkendt. Bestyrelsen foranlediger, at underskrevet kopi af regnskab bliver lagt i depot i ejer
foreningens boks i Lån & Spar Bank

. 

Ad pkt. 4: 

Bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag til budget. Budget blev herefter enstemmigt godkendt. 
Dette betyder, at medlemmerne (hver lejlighed) indbetaler 3.000,00 kr. til dækning af fællesudgifter 
i 2019

. 

Ad pkt. 5: 

Kurt Amfelt (lejl. nr. x), Ole Vedel (lejl. nr. x) og Carsten Beck (lejl. nr. x) blev enstemmigt valgt 
til bestyrelsen. 
Bestyrelsen blev konstitueret med formand (Carsten), kasserer (Ole) og næstformand (Kurt). 

Ad pkt. 6: 

Johnni Jaque (lejl. nr. x) blev enstemmigt valgt til suppleant
. 

Ad pkt. 7: 

Susanne Magnus (lejl
. 
nr. x) blev valgt til revisor og hmner Warnøe (lejl. nr. x) til suppleant- beg

ge enstemmigt
. 

Ad pkt. 9: 

Følgende emner blev omtalt under eventuelt: 
• Foreningens fælles sommerarrangement med havearbejde og spisning afholdes fredag den 16.

august
.• Carsten forespurgte om der var nogen der havde noget imod, at han plantede nogle flere blomster

på fællesarealet og evt. udvidede det eksisterende blomsterbed. Initiativet fik stor opbakning. 
• Carsten orienterede om, at hans niece efter endt studentereksamen flytter midlertidigt ind hos

ham. Hun bor normalt i Tyskland, men ønsker et tættere bånd til Danmark.

Kgs. Lyngby, den 15. april 2019 

formand for bestyrelsen 
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