
Referat af ordinær generalforsamling 2008 AB Absalonsgade 24 
den 30. april 2009 
 
Tilstede: 

Morten Burild, Sune Juul-Sørensen, Jens Larsen, Jan Krog Henningsen, Jan Holbæk, 
Mette Lindberg, Karl Kramer. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsen beretning 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2008 og revisonsberetning til godkendelse 
5. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget 2009 til godkendelse 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 
8. Eventuelt 

 

 

 

1. Valg af dirigent 
Jan Holbæk er valgt som dirigent og konstaterer at mødet er lovligt indkaldt. 

2. Valg af referent 
Mette er valgt som referent. 

3. Bestyrelsen beretning 
Bestyrelsens beretning ved Jan Krog Henningsen 

• Trappelys på fortrappe fixet. 

• Lysfølere i kælderen og vaskerum. 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2008 og revisonsberetning 
Gennemgang af årsregnskab ved Anette Holmskov fra AP Revision. 

• Spørgsmål vedr. note 1, Omkostninger: Varmeregnskab. Der figurerer en post 
som er et flere år gammelt minus, der følger med til næste årsregnskab hver 
gang, fordi der ikke bliver aflæst individuelt pr. lejlighed. 

• Spørgsmål vedr. note 14, Skyldige poster: 38.346,- til entreprenør. Denne post 
bliver fjernet fra næste års regnskab, da det ikke mere kan komme på tale at 
skulle betale beløbet. 

Ikke flere spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

5. Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget 2009 
Gennemgang af drifts- og likviditetsbudget ved Anette Holmskov fra AP Revision.  



• Spørgsmål vedr. budget: Vi bruger af vores lån (dvs. likviditetsbudgettet er i 
underskud og vil være brugt om 5 år, hvis vi fortsætter som nu.) Bør vi hæve 
boligafgiften med 25 % for at udligne forskellen eller gradvist hæve den henover 
5 år? Skal diskuteres før vi godkender budgettet. 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde et forslag til nyt drifts- og 
likviditetsbudget, som imødekommer underskuddet på likviditetsbudgettet. 

Generalforsamlingen pålægger desuden bestyrelsen at fremlægge en model til 
udregning af individuellt varmeregnskab, fx ved at indgå aftale med Brunata (eller et 
andet firma). 

Budget og beslutning om varmeregnskab skal godkendes på ekstraordinær 
generalforsamling snarest muligt. 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen genopstiller, og bestyrelsen er genvalgt. 

Formand: Mette Lindberg,  næstformand: Jan Krog Henningsen, kasserer: Jan Holbæk, 
medlem: Sune Juul-Sørensen, suppleant: Jens Larsen. 

8. Eventuelt 
Bestyrelsen orienterer om følgende punkter: 

• Postkasser: Der er indhentet tilbud og det besluttes at købe hvide for det er 
billigst. 

• Vaskemaskinen skal tjekkes om den kan tage varmt vand ind så den måske kan 
vaske lidt hurtigere. 

• Bagtrappen: Der er indhentet tilbud, men jvf. underskuddet på budgettet, 
besluttes det at vi er nødt til alligevel at gøre det selv. Og nu skal det altså gøres! 

• Tv-signal: Det gamle tv-signal til almindelige antenner slukkes 31. oktober 2009.  
Da overgår sende-formatet fra analog til et digitalt kodet signal efter standarden 
MPEG4. Allerede nu udsendes der et digitalt signal via de gamle sendemaster. 
Dette digitale signal kodes efter standarden MPEG2. 

• Både det kommende digitale signal (MPEG4) og det nuværende (MPEG2) kan 
ses på foreningens eget lokale netværk med husets tagantenne – eneste krav er 
en dekoder, som koster fra 500,- kr. 

• Tagsag varetages stadig af Bvb, der blev foretaget syn&skøn i februar og april 
’09. Nu afventer vi rapport fra syn&skøn, orientering om sagens gang på 
opslagstavle. 

• Kalkspalter: der indhentes tilbud indenfor den besluttede økonomiske ramme på 
10.000 kr. 

Tak for god ro og orden. 


