
Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 2. februar 2005

Jan (st.tv.) Jesper, Katja & Asger, Lise, Jacob, Mads & Dorte, Glenn, Viola & Amanda,
Dorte & Morten, Mette (referent), Jan (2.tv.)

Dagsorden:

1. Vedtægtsændringer som følge af lovændring om pant og udlæg i andelsboliger
2. Status på byggesag
3. Bestyrelsens sammensætning efter næste ordinære GF
4. Status på foreningens netværk.
5. Eventuelt.

1. Vedtægtsændringer som følge af lovændring om pant og udlæg i andelsboliger
Bestyrelsen giver fuldmagt til Vest Administrationen ang. køb og salg af lejligheder.
vestadministrationen skal foretage arbejdet med at administrere de nye regler.
Andelshaver bestemmer selv hvis man vil optage lån i pant i sin lejlighed, men
bestyrelsen skal registrere og bevidne at det er den rigtige andelshaver...
Vest Administrationen råder til at lade andelshavere optage lån op til 100%, for det er for
meget arbejde at administrere, hvis det er 80% (bestyrelsen skulle så vurdere fra gang til
gang...)
"pant i brugsret og ikke i mursten"
man kan stoppe et andelssalg nu, men hvad med den nye regel?
Foreningen har første ret hvis andelshaver misligholder sine aftaler, husleje først til
foreningen, derefter penge til pant, og derefter til andelshaver
skal man bevise at foreningen har forsøgt at indkræve husleje?
det sker af sig selv vestadministration sender jo rykkere ud...
ABFs standardforslag skal indskrives/formuleres i vores vedtægter,
hvilket gebyr skal andelshaver betale for at optage pant?
500,-  til Vest Administrationen for administration...
-der tjekkes paragraffer i vedtægterne..
der ændres een linje i ABFs forslag, og derefter kan det indskrives i vores vedtægter..
I vores vedtægter udskiftes vores §6 (undtagen 6.1) med det første af abf's forslag til en
ny §6 og vores §15 og §16 udskiftes med ABFs forslag.

2.  Status på byggesag
Der er stadig lugt- og tilstopningsproblemer med afløb og problemer med taget.
Vi har tilbageholdt ca 35.000 kr. men det er ikke nok til tag...
medmindre vi kan få fingre i entreprenørens sikkerhedsstillelsesbeløb så
er det omkring 1 million... men det er svært at få penge ud af banken...
Klaus Gregersen gør ingenting for tiden
vestadministrationen skal henvende sig og rykke og true
jens harild er konsulent som skal vurdere om tingene er gjort
Byggeskadefonden har været her, rapporten ventes der på endnu..
møde med vestadministrationen torsdag morgen,
ny status på den ordinære generalforsamling.

3. Bestyrelsens sammensætning efter næste ordinære GF
Jesper går endeligt og uigenkaldeligt af som formand.
På den ordinære generalforsamling skal der vælges en ny formand



4. Status på netværk
vi har en 4mbit forbindelse indtil maj, hvor vi nok skal beslutte om vi fortsat vil ha det
elller et andet tilbud... vi er 11 andelshavere på netværket, så det er dejlig billigt, vi
fortsætter med 100,-
under forudsætning af at vi fortsætter med 100,- er det ensstemmigt vedtaget at
fortsætte 4mbit forbindelse efter maj.

5. Eventuelt
driftsbudget v. jan st.th. :
driftsresultat:                          343.284,-
reguleret egenkapital:         ny vurd: 9.800.000,-   gl. vurd: 5.600.000,-
ny andelsværdi:                62m2      434.965,-
                                         55m2      385.865,-

gl. lån bør undersøges, hvad har vi for lån? hvordan kan de lægges om til fordel for os?
vi skal ha realkredit danmark til at kigge på foreningens lån...
og en statsaut. valuar ud og revurdere husets andelsværdi...
der stemmes om dette til den ordinære generalforsamling


