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Ad 1 Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jacob
Referenter: Dorte, 4.tv. (pkt. 1 - 3), Jan (pkt. 4 - 6)

Ad 2 Bestyrelsens beretning
Vaskeriet blev færdigt og vi fik ny port til 42.000 kr. ud til gaden.
Vi fik nye andelshavere i 2002, nemlig Jan & Yvonne (2.tv.) og Mette (2.th.)

Ad 3 Fremlæggelse af regnskab 2002 og budget 2003
Foreningen har en sund økonomi. Vi fik et overskud i 2002 på 24.797 kr., da
vi forhøjede huslejen og opkrævede ekstrabetaling (2000/1800).

Regnskabet viser at vores fjernvarmeregning i 2002 er steget til over det
dobbelte (fra 70.000 til 152.000). Jesper har kontaktet Vest Administrationen
for en forklaring, som vi stadig afventer.

Ejendomsskatterne er også steget med ca. det dobbelte, men Jesper mener
at forklaringen findes i øgede affaldsudgifter, skyldige beløb fra tidligere år,
samt at vores ejendomsværdi er steget fra 2,1 mill. i 2001 til 5,6 mill. i 2002.

Den nye port har vi betalt halvdelen af, altså 21.000 kr.

Under Passiver står en post på 245.996 kr. opført som "Skyldig entreprenør".
Det er penge som vi skal ud at låne, uden at dette dog repræsenterer et
problem. Desværre kan vi ikke vide os sikre på, om beløbet er dækkende i
tilfælde af, at vi skal have en anden entreprenør til at gøre arbejdet færdigt.

Vaskeri: Kramer spurgte til et egentligt vaskeriregnskab. Det findes ikke, da
der ikke er en særskilt elmåler på vaskeriet. Dermed er det ikke muligt at
måle den specifikke eludgift. Den aktuelle pris på en vask (6 kr.) er beregnet
ud fra den formodede udgift pr. vask, idet Glen oprindeligt benyttede
vaskemaskinens specifikationer omkring strømforbrug sammen med elprisen
da vaskeriet blev projekteret. Glen undersøger om elprisen skulle være steget
så meget at priserne skal justeres.

Advokaten Irene Dahl, som vi benytter i forbindelse med tagrenoveringen,
figurerer ikke på budgettet. Glen undersøger, hvor stor en regning vi kan
forvente at få fra hende.



Ad 4 Godkendelse af regnskab 2002 og budget 2003
Jan (2.tv.) var blevet bedt om at gennemgå regnskabet forud for
generalforsamlingen, men ville ikke skive under på ordlyden i regnskabet, da
denne inkluderede en egentlig revision - gennemgang af bilag, kassekladder,
bankafstemning, etc - hvilket ikke havde været muligt. Generalforsamlingen
diskuterede nødvendigheden af en egentlig revision, og det blev besluttet at
Jan (2.tv.) og Mads (1.th.) indhenter alle bilag og kassekladder fra Vest
Administrationen og reviderer regnskabet.

Regnskabet kunne ikke godkendes uden afklaring fra Vest Administrationen
omkring ovennævnte punkter. Budgettet ikke kunne godkendes pga.
manglende oplysninger om udgiften til Irene Dahl og forhold omkring
individuel afregning af vand og varme.

Generalforsamlingen besluttede derfor at bestyrelsen indkalder til en
ekstraordinær generalforsamling, når regnskab 2002 er revideret og
spørgsmålene omkring budget 2003 er afklarede.

Ad 4a Afstemning om individuel afregning af vand og varme
Anne påpegede, at afstemningen måtte udskydes til den ekstraordinære
generalforsamling, da et forslag til en fordelingsnøgle er nødvendig for at
kunne stemme. Jan (2.tv.) retter henvendelse til ABF for at høre om de har en
fordelingsnøgle de anbefaler.

Ad 5 Valg af bestyrelse
Anne viderebragte Jan's (st.tv.) ønske om at udtræde af bestyrelsen. Jan
(2.tv.) blev valgt til posten som kasserer. Jesper accepterede endnu et år som
formand, men gjorde klart at han ønskede at udtræde ved næste ordinære
generalforsamling.

Ad 6 Eventuelt
a) Status for byfornyelse
Endelig skal stilladset ned. Gårdsiden er nedtaget og gadesiden skal være
nedtaget senest søndag aften.

b) Gårdsammenlægning
Dorte (4.tv.) og Jesper har været til gårdrumsmøde, hvor de påpegede at der
både manglede cykel- og barnevognspladser på de tegninger de fik forelagt
på mødet. Disse blev tegnet ind i sidste øjeblik. Det nuværende
renovationsrum bliver til barnevognsrum. Cykelskuret bevares men afkortes
(kraftigt har det vist sig). Renovationen flyttes ned bag haven, hvor der
bygges et nyt skur/halvtag.
Som udgangspunkt var vi tiltænkt et stålhegn fra Ishøj Hegn, hvor der over tid
skal gro stedsegrønt op omkring. Det lader heldigvis til at vi i stedet kan få et
plankeværk magen til det som Absalonsgade 26 har ud mod
Skydebanehaven mod en mindre ekstrabetaling.

c) Internet og kabel-tv
Jan (2.tv.) er gået i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et
lokalnetværk til deling af en fast Internetforbindelse, samt mulighederne for at
etablere billigere kabel-tv end det som TDC kan tilbyde.

Det vil kunne lade sig gøre at dele en fast 2 Mbps-linie mellem 10
interesserede beboere for mellem 50 og 70 kr. pr. måned uden ekstraudgifter
til selve Internet-forbindelsen. Etableringen af et lokalnetværk til fordeling af
forbindelsen kan sandsynligvis købes for ca. 2.000 kr. pr. lejlighed. Der er dog
mulighed for at nedbringe denne udgift betragteligt, hvis vi selv foretager
arbejdet med at bygge netværket. Mere om dette senere.



Vedrørende kabel-tv mener Glen at vi som forening selv ejer det coaxial-
netværk der i dag findes i ejendommen, og som benyttes til fordeling af et
kabel-tv-signal. Hvis dette er rigtigt kan vi få leveret kabel-tv fra 13 kr. pr. md.
for en lille pakke ca. 70 kr. for en mellempakke og ca. 115 kr. for en fuld
pakke. Glenn undersøger hvem der faktisk ejer vores coaxialnetværk.

Jan (2.tv.) undersøger sagen yderligere og omdeler en sammenfatning for og
imod de forskellige løsninger vi kan vælge imellem på både Internet- og tv-
siden. Dermed skulle det være muligt at stemme om en løsning på den
kommende ekstraordinære generalforsamling.


