
Referat af ordinær generalforsamling 
A/B Absalonsgade 24, d. 13. maj 2019 
 

Til stede:  

Maiken Bork Clausen (3.th.), Jan Holbæk (stuen), Mark Lewis (1. sal), Mette 
Barkman Petersen, Mads Barkman Petersen (2.tv.), Arkalo (2.th.), Dorte Würtz 
(4.tv.), Jan Krog Henningsen, (4.th.), Magnus Barkman Petersen (5.th.) 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af årsregnskab 2018 og revisionsberetning til 

godkendelse 
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2019 til godkendelse 
6. Bestyrelsen orienterer om opgangsrenoveringen samt udskiftning af 

fatninger i lysarmaturer i vaskekælder 
7. Behandling af forslag 

a. Bestyrelsen foreslår omlægning af 2 realkreditlån i fald vi kan 
opnå en besparelse 

b. Indkomne forslag 
8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar.  

   Det maksimale skattefrie honorar for 2019 er 3.850 kr. 
9. Valg til bestyrelse 
10. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 
Dirigent: Maiken Bork Clausen, som bød velkommen og indledte med at konstatere, 
at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

2. Valg af referent 
Referent: Jan Krog Henningsen. 

3. Bestyrelsens beretning 
Jan Krog Henningsen, bestyrelsesformand, fremlagde bestyrelsens beretning 
(vedlagt). Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 

4. Forelæggelse af årsregnskab 2018 og revisionsberetning til godkendelse 
Jan Holbæk fremlagde regnskabet. 

Årsregnskab 2019 enstemmigt vedtaget og dermed godkendt. 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2019 til godkendelse 
Budget 2019 enstemmigt vedtaget, dog skal budgettet justeres med en samlet udgift 
102.864 kr. til God Service da udgiften til trapperenoveringen er udsat til 2019.  



6. Bestyrelsen orienterer 
6.a.: Opgangsrenoveringen 
Når afleveringsforretning på arbejdet med renoveringen af hovedtrappen afsluttes 
kan arbejdet med at udbedre bankeskaderne i lejlighederne indledes. Bestyrelsen 
tager en række tiltag for at sikre en håndværksmæssig forsvarlig udførelse, herunder 
ansætter vi en tilsynsførende fra Byens Tegnestue. 

6.b.: Udskiftning af fatninger i lysarmaturer på fællesarealer 
De af vores lysarmaturer som stadig har energi-sparepærer, dvs. det faste lys i 
bunden af hovedtrappen, på vaskeriet og på hele bagtrappen, udskiftes med 
almindelige fatninger, så vi fremover kan benytte almindelige LED-pærer. 

7. Indkomne forslag 
7.a.: Bestyrelsen ønskes bemyndiget til at foretage omlægning af lån 
Da realkreditinstituttet kræver generalforsamlingsbeslutning om den eventuelle 
faktuelle omlægning, udgår punktet og bliver genfremsat når og hvis bestyrelsen 
fremsætter forslag om låneomlægning. 

7.b.: Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

8. Fastsættelse af det årlige bestyrelseshonorar 
Udgår i år og fremover, da det sidste år blev besluttet at bestyrelseshonoraret 
fremover automatisk ligger på det maksimalt skattefrie niveau for det pågældende år. 

9. Valg til bestyrelse 
Enok udtræder af bestyrelsen da han fraflytter foreningen. Formanden samt den 
øvrige bestyrelse genopstiller.  

Jan Krog Henningsen er genvalgt til formand. Mark Lewis og Jan Holbæk er genvalgt 
til bestyrelsen, sammen med Maiken Bork Clausen. Mette Barkman Petersen er valgt 
som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

10. Eventuelt 
Havedag afholdes d. 26. maj kl. 12.00. Magnus laver opslag snarest. 

Vi etablerer en sandkasse i træ som kan aflukkes. 

Mark klager over at der regelmæssigt ligger adskillige cigaretskodder af mærket 
King's på hans altan i højre side. Kan være fra Rikkes altan, da hun har åbent 
askebæger stående, hvor vindstød måske bærer skodderne ned på Marks altan. 

 

 

 

   

Dirigent 

Maiken Bork Clausen 

 Referent 

Jan Krog Henningsen 



 

 

Bestyrelsens påtegning 

 

Formand:      Jan Krog Henningsen 

 
Næstformand:      Jan Holbæk 
 

Kasserer:      Mark Lewis 
 

Medlem:      Maiken Bork Clausen 

 

 

 


