
 Ejd. 483

boligforeningen Fi-

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Claus Clausen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Edith Bjerre, aflagde beretning:

, har vi, ,
cember 2017, marts, maj, juni, to gange i september, oktober og sidst nu den 26. november 2018.

ed forskellige
ministra-

problemer med
, renovation, varme, belysning, tilstopninger,

m.m.

sskaderne.
Der var alvorlige problemer med fundamentet og gulvet, som , hvilket indebar en

arkitekt er vi nu i
,

 til
Vangsgaard.

tv-inspektion af kloaksy-

og en
vandet.

El



, n
er blevet repareret og malet/kalket.

er

Nellie Nissens lejlighed i 36 B er blevet solgt til Stephanie og Rasmus.

Der er ved at blive udarbejdet udbudsmateriale til en renovering af opgangene 34 A og 34 B samt dele

-----------

Der blev aflagt beretning om vaskeriet (Steen Larsen):

ervietter droppes, og

-----------

Fo

-----------

 storskraldsrum-
gle, som beboerne

-----------

givet nogen utilfredshed
. Der var

Dirigenten konstaterede at beretningerne blev taget til efterretning.



n mente,
ten ikke skulle stige,

ndskuds-
eralforsamlingen 22.

4. Forslag

og 21.

skutere formulerin-
gerne.

tage
se mellem

at deltage i

lg, der stod fadder

g komme med forslag

Evt. forslag fra andelshavere, der agtes stillet, kan med fordel sendes til bestyrelsen i god tid inden en

Ingen forlangte afstemning om de stillede forslag, og dirigenten konstaterede, at forslag var trukket med

holdes af alle andelshavere. Generalforsamling kan med kvalificeret flertal meddele dispensationer til
am-

lings-opbakning (med kvalificeret flertal).

5. gafgiften

sen.



til vedlige-

Januar + februar holdes boligafgiftsfri.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen

Ligeledes uden modkandidater valgtes som bestyrelsesmedlemmer: Claus Hemmingsen og Katrine L.
Nielsen.

Som suppleant genvalgtes Lars-Henrik Olsen.

20)

1.

7. Valg af administrator og revisor

Redmark og Advokat Claus Clausen blev enstemmigt genvalgt som revisor, henholdsvis administrator.

8. Eventuelt

Der var stemning for valuarvurdering af ejendommen.

Referatet underskrives af dirigent og referent samt af bestyrelsen. Underskrift sker via NemID, se sid-
ste side.




