
Ekstraordinær generalforsamling                 29.04.04
Tilstede: Jan st.tv. , Jan 2.tv, Simon, Jesper, Mads 1.th, Glenn, Morten, Dorthe 4tv.,
Dorthe 1.th, Lise, Mia, Mette
Dirigent: Simon   Referant: Mette

1.        Gennemgang af revision af årsregnskab. Jan 2. tv og Mads anbefaler
           godkendelse. Alle spørgsmål til VA blev tilfredstillende besvaret. Dog fortsat
           kritik af praksis vedrørende bilagsnummerering.

(Jan’s spørgsmål blev opklaret: foreningens egenkapital står opført under
aktiver.)
Regnskab godkendt ensstemmigt.

2.        Vand og varmelæsning    Jan st. har indhentet tilbud..
            lovpligtigt at lave individuel aflæsning.
            Brunata ensstemmigt vedtaget til fremtidig aflæsning og regnskab af
            vand/ varme
            + plombering. Sidste år har vi selv aflæst, så det kræver kun “den lille pakke”
            1100,- ca.
            I fremtiden skal Brunata stå for aflæsning og det vil koste 1700,- ca.

3.       Vedtægter. Ændringsforslag og afstemning.
             Ændring af § 13,2:
            A ændres, skrives om med det samme af Jan 2. tv.
            B  ændres til følgende:  andel udbydes til andelsboligforeningens medlemmer
                med 14 dages  varsel ved opslag på opslagstavlen. Afgøres efter
                andelshavers ancienitet.  Dette skal Jan 2. tv. skrive ind i vedtægterne nu..
            C og D uændret.

          Ændring af § 19,4 , ikke alligevel, forbliver som det står. (Det er også et state-
           ment.)

    Ændring af § 28,2 :  honorar 2000,-  hvis det skal ændres skal  det besluttes på
    generalforsamling.
    § 29,2 –29,3 –29,4 skrives sammen til een §.
    § 34 præciseres.  Skrives om med det samme.

         Husorden.
    Flertal for at have husorden seperat i vedtægtern. ( de repræsenterer dagligdags/
    praktiske ting som nemt kan tages op på alm. husmøder )
    Punkt 11. ændring: det er ikke tilladt at holde hund.
    Punkt 8. ændring:  lørdag og søndag mellem kl. 11 og 18.
    Punkt 9. ingen ændring, men forslag om at tage punkt op i gårdlaug.

   Vedtægter ensstemmigt vedtaget.
    Husorden ensstemmigt vedtaget.

4.      Evt.
1. præcisering af at det var Dorthe 4. tv. som blev valgt til suppleant. (Til hvad

håber jeg hun selv ved..)
2. træk/ fodkoldt/ fugt i kælderen  - Jan st. tv. hører Stig om fugtighedsgrænser

i kælderen og vi prøver med åben dør til fyrrummet.



Husk tjek ved 5års gennemsyn mht. Isolering under stuelejligheder.
3. Have- og kabeldag vedtages: d. 15. – 16. maj! JUHU!
4. Jan st. tv. beregner husets værdi til næste husmøde, hvor vi så kan diskutere

om vi skal ændre praksis mht. ejendomsvurdering. ( betale en valuar for
vurdering)

Tak for god ro og effektiv orden -og hygge..


