fra ordiner qeneralforsamlinq
i A/B Glasvei20-28/FrederiksborqBeslutninqsreferat
vei 37-41.afholdtden 14.september2010.
1.
2.

3,
4.
5.
6.
7.

D A G S O R D E N:
Protokolog bestyrelsens
beretning.
pdrtegning.
a. Regnskab
medrevisors
og fornyaf belabtil kontoenfor stsrreistandsattelser
b. Fastsattelse
beslutning
om anvendelse
samteventuel
elseri detnyeregnskabsir
foresldr,
at indbetalingerne
til kontoenfortaf midlerne,
Bestyrelsen
til at
tilladelse
til bestyrelsen
satteruendretsamtat denst6ende
anvendemidlerfra kontoenfortsetters6ledes:
termoruder
vinduerog af punkterede
Udskiftning
af de ddrligste
og til mindrefaldsamttil udskiftning
af bddehelefaldstammer
stammereparationer
overkr. 10.000,00.
fordeling.
Overskuddets
Forslag.
Valgtil bestyrelsen.
Valgaf festkomit6.
.
Eventuelt.

var lovligt
Som dirigentvalgtes advokat Nina Pagh, der konstaterede,at generalforsamlingen
generalforsamlingen
Dermed
var
4
ved
fuldmagt.
heraf
indvarslet.25 andele var repr@senteret,
beslutningsdygtig.
Ad. Punkt 1. Protokol oq bestvrelsensberetninq.
var omdelt,og blevenstemmigtgodkendt.FormandJens
Protokollen
fra sidste6rs generalforsamling
beretning,som godkendtesenstemmigt.
Tolstrupaflagdebestyrelsens
Ad. Punkt 2 a. Reqnskabmed revisors piteqninq.
og budget, herunderbestyrelsensforslag til
Nina Pagh gennemgikregnskab,likviditetsoversigt
perioden
1. oktober2010 til 30. september2011til kr. 9.058,14per m', Det forelagte
andelsverdifor
blevenstemmigtgodkendt.
Ad. Punkt 2 b. Fastsattelse af belob til kontoen for storre istandsattelser oq fornvelser.
til kontoen fortsetter uandret, blev enstemmigt
Bestyrelsensforslag om, at indbetalingerne
godkendt.Bestyrelsens
blevligeledesenstemmigtgodkendt.
forslagtil anvendelsen
Ad. Punkt 3. Overskuddetsfordelinq.
Det besluttedesenstemmigtat overfsre6rets overskudtil naste 6r.
Ad. Punkt 4. Forslaq.
med 5 % per 1. november2010, blevvedtaget
om forhsielseaf bolioafqiften
Forslaq1 fra bestvrelsen
med 21 stemmerfor og 4 imod.
Forslaq 2 fra bestvrelsenom iverksattelse af varmebesparendeforanstaltninqerudqift ca. kr.
Ansliet
oo fornvelser.
600.000.som foreslis dekket af foreninqenskontofor storreistandsattelser
ca. kr. 75.000,-.Arbeiderneodr overordnetud pi efterisolerino
drliqbesparelsep6 varmereonskabet
af
af varme oq varmtvandsrorpi loft oq i kelder, efterisolerinq
af stiqstrenqei vderveq, efterisolerinq
til
mod kelder samt etablerinoaf direkte varmeforsvninotil Frederiksborqvei,
etaqeadskillelse
g6rden.
forsvninq
under
varmetab
ved
af
undg6else
Forslagetblev vedtaget med 24 stemmer for og ingen imod. Det undersoges,om der er
tilskudsmuligheder.

af S 11,stk.3 (se
af vedteqtsendrinq
om andenoq endeliovedtagelse
Forslaq3 fra bestvrelsen
vedtegtsendringen
er dermedendelig
vedtaget,
og
blevenstemmigt
vedheftedeordlvd),Forslaget
vedtegter,
og en delaf foreningens
fra leiliqheden
Glasvei22,st. mod
elevatorlift
om tilladelse
til at etablere
Forslao4 fra KateJeppesen
for og ingenimod.
med24 stemmer
Forslaget
blevvedtaget
oArdsiden.
til kr.
fra kr. 12.000.Kanneqaard
om at forhsiefestbudqettet
v/Henriette
Forslaq5 fra festudvaloet
ingen
imod.
for
og
vedtaget
med
20
stemmer
15.000,-.
Forslaget
blev
Ad. Punkt 5, Valqtil bestvrelsen.
2 6r genvalgtes
TonySindlevog som bestyrelsesmedlemfor
Somnestformandfor 2 hr genvalgtes
valges sekreterfor 1 Ar,og her valgtesnuverende
Derskulleekstraordinert
JimmyKannegaard.
for 1 Ar.
valgtes
OleAbrahamsen
T. Pedersen.
Somnusuppleant
Daniel
suppleant
folqende:
er herefter
sammensatninq
Bestvrelsens
JensTolstrup
Formand
TonySindlev
Nestformand
DanielT.Pedersen
Sekreter
og JimmyKannegaard
StigEgeberg
Best.medlemmer
OleAbrahamsen
Suppleant

HanneMenn6og NinaPagh,hvermeden
Andelsbo
v/advokaterne
Ejendomsadministrationen
varikkepAvalgi Ar.
befojelser,
administrators
Ad.Punkt6.Valqaf festkomite.
ogNicola
Camilla,
Christina
Martin,
Henriette,
Hervalgtes
.
Ad.Punkt7. Eventuelt.
underdettepunkt.
Derkanintetbesluttes
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September

forslaqtil andrinqaf vedteqternes
Nedennavnte
$ 11.stk. 3. blevvedtagetanden
qeneralforsamlinq
pAordinar
2010.
qanqoq dermedendeliqt
d. 14.september
ordlvd:
Q11,stk.3 endrestilfoloende
vilkdr
kandetteskeeftersamme
sinboligi ejendommen,
at fremleje
enandelshaver
Onsker
at:
herunder
frabestyrelsen,
ogmedgodkendelse
somi lejeloven
- andelsboligen
i2 Ar,
fremlejes
kanmaximalt
- andelshaverens
forretningsrejse,
ogpagrundaf sygdom,
skalveremidlertidig
fraflytning
ellerlignende,
studieophold
- aftaleomfremleje
af bestyrelsen.
oggodkendes
skriftligt
skalindg6s
somettillegtilvedtegterne.
sidebedesopbevaret
Denne

