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Fremmødte: Der var repræsenteret 7 af foreningens 8 lejligheder Heraf var l lejlighed
repræsenteret ved fuldmagt.

l alt var således 7/8 stemmeberettigede mødt.

Endvidere deltog advokat Anne Falkenberg samt administrator Line Grønlund Laursen.

l.Valg af dirigent og referent

Formanden Jan Evan Andersen bød velkommen og foreslog advokat Anne Falkenberg som
dirigent og hun blev herefter enstemmigt valgt. Line Grønlund Laursen blev enstemmigt valgt
som referent.

Anne Falkenberg indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af årsberetning for 2020 og forelæggelse af årsregnskab
Formand Jan Evan Andersen aflagde årsberetning for 2020 og oplyste, at der mangler isolation
at rør i fyrrummet. Endvidere, nævnte formanden, at vinduerne trænger til maling.
Varmesystemet virker nu igen, men der kommer et projekt vedr. optimering af varmeventiler.

Formandens beretning blev godkendt.

Herefter fremlagde Anne Falkenberg det udsendte regnskab for 2020. Anne Falkenberg
indledte med, at konstatere, at regnskabet udviste et positivt driftsresultat på kr. 30. 004,00, -,
dette som følge at stigning i fællesudgifter besluttet på ekstraordinær generalforsamling i 2020.
Det positive driftsresultat er overført til foreningens egenkapital, som herefter pr. 31.
december 2020 udgjorde kr. 78.814. Det konstateredes også, at målet med stigningen i
fællesudgifter er en større egenkapital, som kan finansiere eksempelvis maling af vinduer og
andre kommende projekter og udbedringer. Det bemærkes at udgiften til snerydning er steget
markant og bestyrelsen vil derfor undersøge alternativer. Det blev drøftet, om beboerne i
stedet selv skulle rydde sne og salte, men dette var der ikke stemning for, da det ikke fungerede
sidst, det blev prøvet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.



3. Forelæggelse og godkendelse af budget
Anne^Falkenberg fremlagde budgettet, og gennemgik indtægter og udgifter. De mest
^•nefaldende ændringer var den forhøjede fællesudgift, samt snei:ydmngsudgiftender
ligeledes er steget markant.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg af formand for bestyrelsen

formanden Jan Evan Andersen er valgt i 2019, og er således på valg i år iht. normalvedtægtens
5. Formanden blev genvalgt enstemmigt til at fortsætte.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer, udover formanden.

Bo Bregensted og Morten Elon Jensen stillede begge op til genvalg og blev herefter enstemmigt
valgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelse:

Kasper Winther Jensen blev enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og suppleant for denne

Iht. ejerforeningens vedtægter skal der vælges en revisor og en revisorsuppleant. Da
nuværende revisor Martin Bech Nielsen står til at fraflytte ejendommen, stillede Anna
Ma'gorzata.sliwinska op på OPfordring°e Påtog sig opgaven som revisor. Hun blev enstemmigt

t til posten. Jonas Sender Christoffersen blev enstemmigt valg som revisorsuppleant'.'

8. Valg af administrator

Virum Torv Advokater genvælges som administrator og Anne Falkenberg takkede for valget.
9. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

lO.Eventuelt

Der har tidligere været problemer med sortering samt bortkørsel af storskrald fra beboernes
side. Dette problem er nu konstateret løst.

Det blev konstateret, at alle ønsker at bibeholde affaldsskakten til organisk affald. Der kan evt.
bSges-et. skurved rækværket til øvrigt affald. Naboejendommen har"fåetpabud'om''at"flyttesit
affaldsskur 5 meter væk fra hegnet, så løsningen på skelproblematikken-erl 'saledes've'dat7 blivel

Martin-B_ech_Nie!sen spurgte til forenineens uforpligtende holdning til evt. køberes mulighed for
at undersøge påbegyndelse af altanprojekt. Ingen i foreningen vanmod, men det"
understregedes: ,at der ved. et evt- kommende altanprojekt'skal udarbejdes en he'lhedsplan for
ejendommen, således at alle altaner og trapper er ens både, hvad angår udseende, ~he~runder"
mate-rialevalg samt størrelse-. En endelig beslutning omkring vedtagelse af altanprojekt sk'a'l"

; til en evt. kommende ekstraordinær generalforsamling.

Varmeregnskaberne blev uddelt fysisk til alle ejendommens beboere.

Side 2



Dirigenten ha-vede generalforsamNngen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Virum, d. ?/^'-^/

Anne Fal nberg
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