
Referat af ordinær generalforsamling 2008 AB Absalonsgade 24 den 11. 
juni 2008 
Tilstede: Jan Krog Henningsen, Dorte Würtz, Mette Lindberg, Jan Holbæk, Anne Specht, Sune, Lise 
Bak Lundhal og Jens 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsen beretning 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2007 og revisonsberetning til godkendelse 
5. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget 2008 til godkendelse 
6. Indkomne forslag 

a. Indkøb af koldtvaskevenlig vaskemaskine 
b. Faste arbejdsdage i foråret og efteråret 
c. Renovering af hoved- og bagtrappe 
d. Andre indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 
8. Eventuelt 

 
 
 
 

1. Dorte valgt til dirigent 
 

2. Jens valgt til referent 
 

3. Bestyrelsen beretning ved Mette: 
Salg af lejlighed til Jens og Maiken; Forsikringssagen om taget kører stadig og kvistaltanerne 
er udskud på ubestemt tid; Internettet er blevet opgraderet. 

   
4. Jan forelagde regnskabet som blev godkendt 

Kommentarer til regnskab: Hver lejlighed betaler 100 kr. til vask om måneden for at lette 
administrationen; el-forbruget er steget skyldes muligvis prisstigninger;  der er et underskud 
på 29.321,- som skyldes altanerne (sidste år blev det besluttet at køre med driftsunderskud 
en årrække for at undgå huslejestigninger. 

 
5. Jan forelagde drift- og likviditetsbudget for 2008, som blev godkendt 
 
6. Indkomne forslag 

 
a. Det blev besluttet at købe en koldtvaskevenlig vaskemaskine. Dog max. 20.000,-. 

Lise og Yvonne har ansvaret. 
Kommentarer: Vaskemaskinen kan spare energi og dermed penge og den 
nuværende vasker ikke særligt godt. 

b. Det blev besluttet at vi har arbejdsdage den sidste weekend i april og den sidste 
weekend i oktober. 

c. Det blev besluttet at indhente tilbud på, hvad det koster at male bagtrappen.  



Kommentarer: Vi venter med hovedtrappen pga. af økonomi. I forbindelse med 
økonomien undersøger Jan muligheden for at få renter på vores opsparing i 
Merkurbank på ca. 800.000. 

d. Det blev besluttet at købe en kalkspalter dog max 10.000. Jan har ansvaret. 
Kommentarer: Der er meget kalk i vandet, hvilket bl.a. er med til ødelægge 
vaskemaskinen. 

 
7. Bestyrelsen blev genvalgt. Sune træder ind som menigt medlem af bestyrelsen og Jens 

bliver suppleant. 
 

8. Evt. 
Husk at lukke bagdøren, så den ikke står åben om natten. 
Ved brand eller giftudslip luk vinduer, MEN HUSK AT SLÅ VENTILATIONEN FRA I 
SIKRINGSBOKSEN I KÆLDEREN. 
Kælderdøren ved hovedtrappen smækker hårdt. Lise undersøger med Steffen. 
Lys på trappen: pærerne springer tit og det brænder længe. Jan tjekker mulighed for at 
skifte pærer og sætte den automatiske tid ned.   

 
  

 


