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Referat af Ordinær Generalforsamling 19.05.2015 
 

Til stede 
22 personer ialt fordelt på 20 ejerlejligheder, heraf 16 ejere, 2 udlejere og 2 lejere med fuldmagt.   

Ialt 20 stemmeberettigede som repræsenterer 392/1000 efter fordelingstal. 

 

 

Dagsorden 
                      1.         Valg af dirigent og referent 

                      2.         Bestyrelsens beretning for den forløbne periode 

                      3.         Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 

                      4.         Fremlæggelse af 10-års drifts- og vedligeholdelsesplan 

                      5.         Indkomne forslag jf. vedtægternes § 4                                         

                      6.         Fremlæggelse af budget for 2015 

                      7.         Valg af formand (Der skal ikke vælges formand i år) 

                      8.         Valg af bestyrelsesmedlemmer 

                      9.         Valg af suppleanter for bestyrelsen 

                    10.         Valg af intern revisor og suppleant for intern revisor 

                    11.         Eventuelt 

 

 

Referat 
                   Formand for bestyrelsen, Nina Glarborg Hannestad (NGH) bød velkommen til den år- 

                   lige ordinære generalforsamling og fremsatte bestyrelsens forslag til valg af dirigent 

                   og referent. 

 

Add 1.       Torben Mikkelsen (TM) blev foreslået og valgt til dirigent. Mette Køhlert (MK) blev fore- 

                  slået og valgt til referent.                          

                  TM konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, da indkaldelsen samt bilag 

            var udsendt rettidigt i uge 16 og således modtaget mindst 4 uger før afholdelse af den 

            ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 3. Ingen indvendinger. 

            TM erklærede derfor generalforsamlingen for gyldig og overlod ordet til formanden, for 

            aflæggelse af den mundtlige beretning. 

 

Add 2.       Den skriftlige beretning for den forløbne periode blev udsendt sammen med de øvrige 

            materialer til årets generalforsamling. Formanden fremhævede nogle nøglepunkter. 

             

            Økonomi – Mads Hedegaard har som kasserer stået for betaling af regninger medens 

            Jørn Larsen har virket som bogholder og har sammen med den øvrige bestyrelse udar- 

            bejdet årsregnskabet. Vi har betjent os af foreningens online regnskabsprogram og op- 

            krævningssystem fra Nets BetalingsService. 

            Vi har i årets løb indledt samarbejde med både Jutlander Bank og Vestjysk Bank mens  

            vi ophører samarbejdet med Danske Bank. Dette er sket for primært at spare omkost- 

            ninger samt for at få en bedre forrentning af foreningens pengeindeståender. 

 

            Arbejdsgrupper – grupperne fungerer fint, ligeledes de fælles arbejdslørdage. Dog kan     

            storskraldgruppen godt bruge nogle ekstra hænder, da de har meget at gøre. Ligeledes 

            skal der findes en ny person, som vil stå for booking og tilsyn med hyggerum /køkken, 

            da Pernille (77, st.th.) flytter til juli. Efterfølgende har Annette Andersen (77 st.tv.) med- 

            delt, at hun gerne vil overtage dette job. 
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            Skadedyrsbekæmpelse – nogle lejligheder har haft besøg af gnavere, som har forvoldt  

            skader samt almindelig utryghed og ubehag. Det er vanskeligt og dyrt at udrydde disse 

            skadedyr, når de er kommet ind i bygningen. Bestyrelsen anbefaler alle at arbejde for, 

            at skadedyr ikke igen kommer ind i bygningen. Ved at observere evt. udvendige spræk-  

            ker og revner og anmelde sådanne til bestyrelsen, kan vi undgå gentagelse. For en rotte 

            er et hul eller en revne på 2 cm. tilstrækkelig for at komme igennem. 

            Undgå også at udlægge foder i nærhed af bygningen. Foder, beregnet til fugle og kæle- 

            dyr, er også foder for mus og rotter. 

 

            Fornyelser – der er blevet anskaffet 2 nye Electrolux vaskerimaskiner samt en skydesti- 

            ge (kan nå 6 meters højde), en kompressor og en trillebør, til transport af haveaffald til 

            containerplads. 

 

            Affald – der smides stadig forkert affald i papircontainerne og ting der bør til storskrald 

            smides i dagrenovationen. Vi bør alle hjælpe til med korrekt sortering af vores skrald og 

            sørge for, at containerne ikke bliver overfyldte. Låget skal altid kunne lukkes tæt. 

            Storskrald må udsættes tirsdagen før afhentningsdagen, som er onsdag i lige ugenumre. 

            Storskrald-rummet er til opbevaring af storskrald indtil afhentning. Ikke til opmagasine- 

            ring af kasserede effekter. 

  

            I den kommende tid er følgende planlagt – maling af alle opgange vil ske her i efteråret 

            og behandling af kældergange og kældergulve vil finde sted i uge 29. Der vil blive opsat 

            oplysninger på opslagstavlerne i opgangene vedrørende disse arbejder. 

             

            Der var ingen spørgsmål til den tilsendte beretning og heller ikke spørgsmål til forman- 

            dens mundtlige fremførelse af ovennævnte punkter.  

            Beretningen blev godkendt.  

             

Add 3.       Årsregnskab for 2014 blev gennemgået af Jørn Larsen. 

                  Årsregnskabet blev godkendt. 

 

Add 4.       10-års drifts- og vedligeholdelsesplan blev gennemgået af Torben Mikkelsen. I 2015 vil 

                  følgende arbejder blive udført:  

                                  Maling af blokkens 6 opgange – pris ca. kr. 120.000,00 

                                  Rensning af ventilationskanaler – pris ca. kr. 16.000,00 

                                  Epoxy-behandling af kældergulve – pris ca. kr. 60.000,00 

                   

                  I 2016 forventes flise-fortorvet foran bygningen at blive udskiftet og den projekterede 

                  maling af træværk på blokkens facade mod P-pladsen bliver nøje bedømt, om det skal 

                  udføres i dette år eller om det kan udskydes til senere.  

 

                  I 2018 viser planen en hovedreparation af samtlige faldstammer i blokken. Denne store 

                  udgift vil dog først blive udløst, når det skønnes at være nødvendigt. Forhåbentlig først 

                  om mange år. 

 

                  I 2023 er en renovering af taget angivet. Dette arbejde samt en fornyelse af de 4 ventila- 

                  tionsmotorer på taget kunne meget vel blive fremrykket, sammen med en effektiv for- 

                  bedring af isolationen i tagkonstruktionen. Bestyrelsen arbejder videre med undersøgel- 

                  ser herom samt indhenter pris-overslag.  

 

                  10-års drifts- og vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 
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Add 5.       Indkomne forslag – der var 1 forslag fra bestyrelsen samt 3 forslag fra beboerne. Disse 

                  forslag var følgende: 

 

                  1)  Bestyrelsens forslag om fremtidig udsendelse pr. mail af diverse materialer, herun-  

                        der alle materialer i forbindelse med den årlige generalforsamling, forbrugsregnskab 

                        samt andre meddelelser, blev vel modtaget. De få beboere som ikke har mail-adres- 

                        ser, vil naturligvis få deres materialer tilsendt på papir, helt som førhen. 

                        Forslaget blev godkendt. 

                 

                  2)  Forslag fra Vivi Lykke Rosleff om anskaffelse af løbebånd og motionscykel til motions- 

                        rummet. Bestyrelsen foreslog at bruge op til kr. 30.000,00 på disse redskaber. Vivi 

                        indhenter tilbud og efter godkendelse i bestyrelsen, indkøber hun redskaberne. 

                        Beslutningen blev godkendt. 

 

                  3)  Forslag fra M. og F. Hoffgaard om fældning af birketræer ved P-plads blev drøftet. Det 

                        er FU’s beslutning. De arbejder på at få ensartet udseende ved alle blokkene i Kantor- 

                        parken. Torben Mikkelsen går videre med forslaget til FU og forhører om det kan lade 

                        sig gøre. 

                        Beslutning udskudt. Forholdet undersøges nærmere. 

 

                  4)  En række forslag fra Finn Møller Jensen blev drøftet. Det drejede sig om følgende: 

                         

                        a)   Format af husorden ændres til A5. Nu hvor det sendes elektronisk, er dette ikke 

                               længere relevant. Ejendomsmæglerne printer selv fra vores hjemmeside. 

                               Forslaget blev nedstemt. 

                         

                        b)   Forslag om at der ikke må hænges tøj til tørre på altaner og terrasser, hvis tøjet 

                               er synligt over gelænderhøjde på altaner eller over hækkenes højde på terrasser.   

                               Forslaget blev nedstemt. 

                         

                        c)   Forslag om ophævelse af aftale med YouSee angående kabel-tv med grundpakke.               

                               Beslutning om at opretholde den nuværende ordning med YouSee. 

                         

                        d)   Forslag om antal af arbejdsdage samt beløbet for indbetaling og honorar med de 

                               vedtagne kr. 500,00 blev drøftet. Der var størst tilslutning til at fortsætte med 

                               arbejdsdagene og betalingen hertil samt honorarene til de deltagende. 

                               Beslutning om at vi fortsætter som sædvanligt. 

                         

                         e)   Nogle forslag til drøftelse var mere en præcisering af bestemmelserne i vores ud- 

                               mærkede Husorden og Beboerhåndbog og omhandler almindelig og god hensyn- 

                               tagen til naboer og genboere. Bestyrelsen anbefaler alle at læse og overholde de 

                               vedtagne regler i Husorden og Beboerhåndbog. 

 

Add 6.       Fremlæggelse af budget for 2015 – budgettet blev gennemgået af Jørn Larsen. 

                  Budgettet blev godkendt. 

 

Add 7.       Valg af formand – dette punkt blev hastigt overstået. Formanden er ikke på valg i år. 

 

Add 8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer – Gitte Søndergaard blev valgt som bestyrelsesmedlem 

                  og Jørn Larsen blev genvalgt. Formanden takkede Mads Hedegaard for veludført arbejde 

                  som kasserer for ejerforeningen i de forløbne år. 
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Add 9.       Valg af suppleanter for bestyrelsen – Annette Andersen blev genvalgt som 1. suppleant 

                  og Tina Jakobsen blev genvalgt som 2. suppleant. 

 

Add 10.     Valg af intern revisor og suppleant for revisor – Hans Røigaard blev genvalgt som intern 

                  revisor og Palle Mortensen blev genvalgt som suppleant for intern revisor. 

 

Add 11.     Eventuelt – i uge 27 og uge 1 kommer der en container til haveaffald (ikke jord). Da der 

                   ikke var yderligere spørgsmål under dette punkt, sluttede generalforsamlingen med at 

                   dirigenten takkede for fremmødet samt god ro og orden. 

 

                   Herefter blev der indbudt til at deltage i et lettere traktement samt hyggeligt samvær. 

                    

 

 

 

 

                   Bestyrelsesformand                                                               Dirigent 

 

                

                   Nina Glarborg Hannestad (sign.)                                           Torben Mikkelsen (sign.)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


