Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4
2008,kl. i9.00
Somblev afiroldtonsdagden 11.septernber
Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej4' 2. sal

Dagsorden
1. Valg af dirigentog referent
beretning
2. Bestyrelsens
af 6rsregnforslagtil verdiansettelsesamtgodkendelse
3. Forelaggelseaf Srsregnskab,
skabetog vaerdiansettelsen
og beslutningom eventuel
4. Forelaggelseaf drifts- og likviditetsbudgettil godkendelse
aendringaf boligafgiften
5. Forslag
a) Beswrelsensforslag til vedtestsaendriEiser
$ 13 stl<.2 vedrsrendehusorde
neh {udiiflr).
Ordlyd:
"Det er tilladt at holdestuefugle,awaarieJisk,
hundog kat, s&fremtovrigebeboere
ikkegeneresaf dem"
b) Besfvrelsensforslae til tilfsielse af vedtpsteruesS 16 stlil 1" 3.punkt
Tiifojelse:
"Der skal ved hver overdragelselaveset el+jeckaf en autoriseretelinstallatar
udpegetaf bestl',relsen,
amlwstningcrhertiJp&hvilerselger."
c) Bestvrelsensfonslaetil vedtpstspndrine af $ 10 stk 3. 5. ounkt
Ny ordlyd:
"Al udeblivelsemedforeren afgifi pd 400,-lv./dag somopbeves af adrninistrator sammenmednesteboligopfuevning."
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af administratorog revisor
8. Eventuelt

Der var representeret13 lejligheder- ud af 22 muiige.

Ad 1.
og Bjorn Haremstblev valgt somdiTorbenSimonsenbsd velkommentil generalforsamlingen
rigentog referent.
at generalforsamiingen
var lovlig indvarslet.
tsjornHaremsttakkedefor valget,og konstaterede

Ad 2.
hvor facadenog
TorbenSimonsenberettede,at der har veret afholdtto godearbejdsweekender,
portener blevet repareretherudoverer der blevetsatgips p6lbagtrappen.i denforbindelsetakkedebestyrelsentommy og thomasforderes bidragmed faglig kompetence.
I det forlsbne fu, er der kommet nye lise i hoveddsrene.
Vaskemaskinener blevet reparoret og bestl'relsener i den sammenhaeng
blevet optrystat maskinensyngerpi sidstevers.
Besfyrelsenhar undersogtmulighedenfor individuel vandm6ler,mendet bliver for dyrt at opsette dempA grund af rarfartngeni ejendommen.
Da kaelderener megetfugtig arbejderbestyrelsenpi et kaelderprojektder skal sikreat kalderen
bliver tsr.
Vecirsrendeventeliste,der biev vedtagetsidstef;.r,har bestyreisenbesiuttet,at der er i4 dages
svarftist for intern og eksternventeliste.
Bestyrelsensberetningblev hereftertagettil efterreming.

Ad 3.
Bjorn }laremstgennemgikregnsi<abet,
somudvisteet resuitatpb 158.576lronsr.
pi 100.
Bestyrelsen
havdeforeslaeten andelskrone
pi 100.
Regnskabet
blev hereftersattil afstemning- meden andelskrone
p& 100blev enstemmigtvedtaget- svarende
rnedandelskrone
Regnskabet
til 13.500pr. m2
Ad 4.
Bjorn Haremstgennemgikbudgettethvor der er budgetteretmedvedligeholdelsesarbejder
p6
60.000kroner,og et resultati driftenpn 95.660ogen likriditet i fuetpe2536Akronei.
Budgettetblev sattil afstemningog blev enstemrnigit
vedtaeet.

Ad 5.
a) Besfvrelsensforslaertil vedtegisendrinser S X3stk 2 vedrsrendehusordenen(uds&r},
Nuvarendeordlyd:
"Det er tilladt at holdestaefugle,akvariefisk,hundog kat, sfifremt ovrlge beboereikke generes
af dem"
skulle2l3 af de fremmsdtestemmefor forslagetfsr det
Da der var tale om envedtaegtsrndring
til endeligvedtagelse.
kunnetagesop pi en ekfaordinaergeneralforsamling
Forslagetblev sattil afstemningmedfolgenderesultat:For 8, Blank 2, imod 3. Forslagetfaldt
da der minimum skulle 9 stemmerfor forslaget.
Da vedtregterneog husordenenmodsigerhinandenomkring husdyr er det vedtegternesbestemmelse
der er gcldende.

b) Bestvrelsensforslas til tilfsielse af vedtrestemesS 16 stk 1-.3.punkt
Tilfojeise:
"Der slcalved hver overdragelselaveset el-tjeckaf en autoriseretelinstallatar udpegetaf behertil pdhviler selger."
syelsen, amkostninger
Forslagetblev enstemmigtvedtaget.Da der ikke var 213af xrdelsboligforeningens
medlemmer
tilstede,skal forslagetop pi en eksfa ordinnr generalforsamling,hvor det kan endeiigt vedtages.
c) Bestvrelsensforslne til vedt*stsrndrine af S 10 stk 3. 6. puakt
Ny ordlyd:
"Al udeblivelsemedforeren sfgi.fipd 4A0,-iv./dag, som oplvwes qf qdministrator;qmrnsrr
medneste boligopl*evning."
Forslagetbiev sat til afstemningog blev vedtagetmed stemmerne9 for, 3 blanke, 1 imod. Da
der iklce vn 2R af andelsboligforeningens
medlemmertilstede, skal forslagetop pi en ekstraordiner generalforsamling,hvor det kan endeligtvedtages.

.4.d6. Valg tiXbestynelsen
valgtesSaschaTar4e,Bodil Hein lviagnussen
og Linda Larsen
Til besti,relsen
valgtes:JimmieRasmussen,
JonHein-Magnussen
Somsuppleanter

ud:
Bestyrelsenserherefters6.ledes
TorbenSimonsen(formand)- pAvalg2009
TommyDresler- pi vaig 2009
- Pi valg2010
Bodil Hein-Magnussen
LindaLarsen Pi valg 2010
Tarne- pi valg 2010
Sascha
Suppieanter:
JimmieRasmussen
JonHein-Magnussen
Erik Bo Andersen

Ad 7. Valg af administrator og revisor
Ad.ministrator(Datea) og ievisor (revisionsinstif.rttet)blev beggegenvalgt.

Ad 8. Eventuelt
- Bestl.relsenoplyste at hvis der skal kontakteshfindverkerE til foreningen, skal det foregf,
igennem bestyrelsen.
- Der var flere andelshavere,som var utilfredse med rengoringen af trapper m.m. Bestyrelsen
oplyste at de vil soge efter et nyt rengoringsselskab.
- Info fra girdlaug: Linn har veret til msde i gardlauget, der var generel stor utilfredshed rned
vedligeholdelsen,derfor er der skiftet vicevrrVgartner. Flvilket ogsi er arsagtil stigningeni bidrag til girdlaug.
Hvis der er noget som man vil have bragt op i garillauget, kan naankontakte Linn, der bor i opgang4, 3.th.
- Gardlar.lgetoplyste at der vil komme en cykeloprydning, men der er ilifre fastsaten dato endnu.
- en andelshaver papegedeat omsaetningeni vaskeriet faldt, og der var mistanke om at der fsrsvandt penge. Der blev foresl&et et andet system for saig af vaskemsnter. Samtidigt var der snske orn ny vaskemaskine og torreturnbler. Bestyrelsen undersoger om der er generei interesse
for investering i ny vaskernaskine og torreturnbler og om der er en mere hensigtsrnessig mAde
at h6ndtere regnskabeVpengenefor vaskeriet.

- Der blev oplystat opgangene
vaxflugtvejeog dervar begyndtatvercpiadsrnangeigrundet
bainevognern'm' Def Varfotslagom at "cykelbutikken"kuimelavesori s&der og;a
plads
"*
tii barnevogneeW.rnedafmarkningsomr&der.
i altaner.somi naboejendommen.
:D"|'blev forespurgtom dervar nogensorner interesseret
Der bliver nedsatet altanudvalgmed linda somprimusmotor. Sifrenrt mansnsfer at vere med
i udvalgetkan man kontakteLinda.
Der foreli ikke meretil dagsordenDirigententakkedederfor for god ro og ordenog h^evede
generalforsamlingen.

Dirigent

Bestyrelsen

