
Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 11. juni 2005

Tilstede: Alle (heraf tre andelshavere i kraft af fuldmagt)

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent

2. Forslag fra Anne og Jan om at ændre vedtægternes §13, så man kan lægge
lejligheder sammen.
Bilag:
- Anne og Jans omdelte brev af 2. juni
- Artikel fra ABF, der belyser problemstillingen og vejleder ved sammenlægning af
lejligheder.

3. Lodtrækning mellem de nuværende andelshaveres indstillede kandidater til at
overtage andelen st.th.
Dette punkt udgår, hvis forslaget i dagsordenens punkt 2 vedtages.

4. Valg af hastighed og pris på internetforbindelse.
TDC har sænket prisen på ADSL pr. 18. maj 2005, så vi kan derfor:
- bevare prisen på 100,-/md. og fordoble hastigheden til 8 Mbps
eller
- sænke prisen til 75,-/md.  og bevare hastigheden på 4 Mbps

Ad 1: Referent: Anne Specht
Dirigent: Jacob Mikkelsen

Dirigenten konstaterede generelforsamlingen lovligt indkaldt.

Ad2: Forslag fra Anne og Jan om ændring af vedtægternes § 13:

Vi tager principbeslutning i dag. Den præcise udformning af de endelige vedtægter
udformes endeligt på et senere tidspunkt.

Bordet rundt:
Sammendrag: Det er vigtigt at vi får en grundig diskussion af de forskelligartede
komplikationer der kan være forbundet med sammenlægninger. Det er endvidere vigtigt
at diskussionen har en principiel frem for personlig karakter.

Liste over de konkrete forbehold:

1: Lejligheder må kun sammenlægges vandret

Begrundelser:
Der mistes boligareal pga. trappe ved lodrette sammenlægninger
Vi udelukker enkelte lejligheder for sammenlægninger idet de kan blive "boxed-in"
Det giver et mere homogent arkitektonisk udtryk.

2: Der må maximalt foretages tre sammenlægninger i foreningen.



Begrundelser: 
Således opretholder vi en andelsforening med variation i boligstørrelserne, hvilket
tilgodeser flest mulige boligbehov.

3: Lejligheder sammenlægges i takt med at behov og ønsker opstår. Sammenlægning
kan således ske på alle etager

4: Der skal ikke være særlige behov til stede for at tillade sammenlægninger (fx
familiesammensætning ell. lign.)

5: Grundet fordelingstallet hæfter sammenlagte lejligheder dobbelt i forhold til
fællesudgifter

6: Retten til at lægge sin lejlighed sammen med nabolejligheden går forud for andre
andelshaveres ønske om at flytte internt.

7: Det ene af de sammenlagte lejligheders kælderrum overgår til andelsboligforeningen
ved sammenlægning. Når de tre mulige sammenlægninger er foretaget, skal de
overdragede kælderrum ligge i direkte forbindelse med hinanden.

8: Retten til at bytte eksternt går forud for andre andelshaveres ønske om
sammenlægning.

9: Ønske om sammenlægning af lejlighed skal meddeles bestyrelsen indenfor 14 dage.
efter at andelen er udbudt ved opslag på opslagstavlen, jvf. vedtægternes §13.2 stk. B

Forslaget om sammenlægning af lejligheder er vedtaget:

9 stemmer for
2 stemmer imod
1 stemme blank

Ad 3: Punktet bortfalder

Ad 4: Generelforsamlingen har besluttet at bevare prisen og hæve hastigheden til
8Mbps.

Således opfattet

venligst Anne Specht


