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Beslutningsreferat	  fra	  ordinær	  generalforsamling	  den	  20.	  marts	  2012	  

	  
Dagsorden:	  
1. Valg	  af	  dirigent	  
2. Bestyrelsens	  beretning	  
3. Forelæggelse	  af	  årsregnskab	  samt	  budget	  
4. Indkomne	  forslag	  
5. Valg	  af	  kasserer	  
6. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
7. Valg	  af	  bilagskontrollanter	  og	  suppleant	  
8. Eventuelt	  
	  
1. Valg	  af	  dirigent	  
Benny	  Rasmussen	  blev	  foreslået	  som	  dirigent,	  og	  blev	  valgt.	  
	  
Der	  var	  fremmødt	  69	  stemmeberettigede,	  og	  derudover	  var	  der	  27	  fuldmagter.	  
	  
2. Bestyrelsens	  beretning	  
Formand	  Jesper	  Lyngsø-‐Dahl	  fremlagde	  bestyrelsens	  beretning	  for	  2011.	  Beretningen	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  
	  
3. Forelæggelse	  af	  årsregnskab	  samt	  budget	  
Regnskab	  for	  2011	  og	  budget	  for	  2012	  blev	  gennemgået	  af	  kasserer	  Anders	  Young.	  Regnskab	  og	  budget	  blev	  
enstemmigt	  godkendt.	  
	  
4. Indkomne	  forslag	  
Der	  var	  indkommet	  4	  forslag.	  
	  
Forslag	  1	  	  
Omlægning	  af	  lån.	  Forslaget	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  
	  
Forslag	  2	  
Sammenlægninger	  af	  lejligheder.	  26	  stemte	  for	  forslaget,	  men	  der	  var	  et	  flertal	  imod	  forslaget.	  Forslaget	  blev	  derfor	  
ikke	  vedtaget.	  
	  
Forslag	  3	  +	  4	  
Tilladelse	  til	  at	  holde	  hund	  i	  ejendommen.	  34	  stemte	  for	  forslaget,	  56	  imod	  forslaget	  og	  6	  blanke	  stemmer.	  Forslaget	  
blev	  derfor	  ikke	  vedtaget.	  
	  
5. Valg	  af	  Kasserer	  
Anders	  Young	  blev	  genvalgt	  som	  kasserer.	  
	  
6. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  
Nuværende	  bestyrelsesmedlem	  Morten	  Nielsen	  ønskede	  ikke	  genvalg.	  Brian	  Adelgaard,	  1	  suppleant	  stillede	  op	  som	  
den	  eneste	  og	  ved	  håndsoprækning	  blev	  Brian	  Adelgaard	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem.	  	  
	  
Erling	  Aggerholm	  og	  Benny	  Andersen	  stillede	  op	  som	  suppleanter.	  Ved	  håndsoprækning	  blev	  Erling	  Aggerholm	  valgt	  
som	  1.	  suppleant	  og	  Benny	  Rasmussen	  som	  2.	  suppleant.	  
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7. Valg	  af	  bilagskontrollant	  og	  suppleant	  
Mogens	  Larsen	  blev	  genvalgt	  som	  bilagskontrollant.	  
	  
Katrine	  Schøbel	  stillede	  om	  som	  bilagskontrollant	  og	  blev	  valgt.	  
	  	  
Keld	  Skov	  blev	  genvalgt	  som	  suppleant.	  
	  
8. Eventuelt	  
Emner	  under	  punktet	  ”Eventuelt”	  vil	  blive	  beskrevet	  i	  det	  mere	  detaljerede	  referat,	  der	  udsendes	  senere.	  
	  
Formanden	  takkede	  Morten	  Nielsen	  for	  hans	  indsats	  i	  bestyrelsen,	  og	  overrakte	  en	  afskedsgave.	  
	  
Formanden	  takkede	  dirigenten	  for	  hans	  indsats	  under	  generalforsamlingen	  og	  takkede	  generalforsamlingen	  for	  det	  
store	  fremmøde.	  
	  
Dirigenten	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden	  på	  generalforsamlingen.	  
	  
Bestyrelsens	  sammensætning	  efter	  valget:	  
	  
Formand:	   	   Jesper	  Lyngsø-‐Dahl,	  Holmbladsvænge	  13	  
Kasserer:	   	   Anders	  Young,	  Ved	  Sønderport	  17	  
Bestyrelsesmedlem:	   Ida	  Friis	  Nielsen,	  Uplandsgade	  12	  

Søren	  Nielsen,	  Ved	  Sønderport	  11	  
Brian	  Adelgaard,	  Ved	  Sønderport	  13	  
1.	  suppleant:	  Erling	  Aggerholm,	  Ved	  Sønderport	  11	  
2.	  suppleant:	  Benny	  Rasmussen,	  Ved	  Sønderport	  17	  

Bilagskontrollant:	   Mogens	  Larsen,	  Uplandsgade	  12	  
Katrine	  Schøbel,	  Holmbladsvænge	  9	  
Suppleant:	  Keld	  Skov,	  Holmbladsvænge	  1	  

	  
	  
Venlig	  hilsen	  
	  
Bestyrelsen	  
	  
	  

Bemærk!	  	  
Ejendommens	  fødselsdag	  holdes	  
lørdag	  den	  16.	  juni	  2012.	  	  
Sæt	  X	  i	  kalenderen	  nu.	  Nærmere	  følger.	  
	  
Ejendommens	  kontortid	  mandag	  den	  16.4	  flyttes	  til	  mandag	  den	  
23.4.	  


