AB Chr. Svendsensgrden
0rdinr generalforsamling
den 26. maj 2015
afhoidt i Kvarterhuset, Jemteiandsgade 3, med føigende dagsorden:
1.

VaIg af dirigent.

2.

Bestyreisens beretning.

3.

ForeIggeise af rsrapport og everituel revisionsberetning samt godkendeise
af
ärsrapporten. Herunder forsiag til vrdianstteJse og godkende}se heraf.

4.

ForeIgge1se af drifts- og Iikviditetsbudget tit godkende)se.

5.

Forsiag til behandling:
a. Bemyndigeise til bestyreisens til at foretage omprioritering
b. AEndring af husguiden.

6.

VaIg af administrator og revisor.

7.

Vaig af mediemmer og suppleanter.

8.

Eventuelt.

Reprsenteret var 22 andeIshavere heraf 3 ved fuidmagt ud af 67 mulige svaren
de til en fremmødeprocent pa
godt 32. Endvidere var Wind Administration reprsenteret ved Per Beyer.
-

-

Formand, Franck Andersen, bød veikommen til de fremmødte, hvorefter man gik over
til dagsordenen.
1. Vaig af dirigent.
Per Beyer vaigtes enstemmigt som dirigent og referent hvorefter generalforsam
lingen med henvisning til
vedtgtsmssige formalia bIev erkiret for Iov!ig og besiutningsdygtig.
—

—

2. BestyreIsens beretning.
Franck Andersen kommenterede kort den sammen med generaIforsamiingsindkaIde
isen og til nrvrende
referat vedhftede beretning, hviiken efterfølgende blev taget til efterretning med
bemrkning om, at besty
relsen vii tage deres disposition vedrørende udluftningskanalerne op til fomyet overve
jelse.
-

—

3. ForeIggeIse af arsrapport. forsiag til vrdianstteIse og eventuel revisio
nsberetning samt godken
delse af ârsrapport og vrdianstteIse.
Per Beyer gennemgik arsrapporten for 2014, som efter enkelte opklarende spørgs
mai blev enstemmigt god
kendt. Ande1svrdien blev enstemmigt fastsat til 8.606 (undret).
4. ForeIggeIse af drifts- og Iikviditetsbudget for 2015 til godkendelse.
Per Beyer genrtemgik kort det fremlagte budgetforsiag, hvilket i tiIfIde af vedtag
else vii indebre en boligaf
giftsstigning pa 2% pr. 1.juni 2015. Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Forsiag til behandling:
a.

Bemyndigelse til bestyreisen til at foretage omprioritering af eksisterende Ian,
herunder at fori&nge ek
sisterende lans løbetid, at opsige eksisterende Ian samt optagelse af nye Ian.
Per Beyer supplerede med,
at bemyndigelsen i tiIfIde af vedtagelse udelukkende omfatter eksisterende
belaning, hvorefter be
myndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

b.

Opdatering af husguiden saIedesat vedligehotdelsespligt vedrørende maling af
stakitter og vask af ki
dervinduer, der vender ud til have igen fjernes fra den enkelte andeishaver. Brian
Reher redegjorde for
motivet til det fremsatte forslag, og bestyreisen kommenterede herpa.
Forsiaget blev forkastet med
ste mmefordelingen 4 for og 18 imod.
,

6. VaIg af administrator og revisor.
Wind Administration biev énstemmigt genvalgt. Med hensyn til vaig af revisor blev
bestyrelsen bemyndiget til at
afskedige nuvrende revisionsselskab og indgâ aftaAmed andet revisionsselskab.
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7. VaIg af bestyrelse og suppleanter.
Ugo Ferrante Carrante og Rasmus Bundgaard Vinther bev begge enstemmigt genvalgt. Som suppleanter blev
Vibeke Hesselberg (genvaig) og Søren Foged valgt.
Bestyrelsen sammenstter sig herefter sIedes:
Franck Andersen, formand
Rasmus Bundgrd Vinther
Sune Ahier
Birgitte Landsvig
Ugo Ferrante Carrante

(pa vaig i 2016)
(pa vaig i 2017)
(pa vaig i 2016)
(pa vaig i 2016)
(pa vaig i 2017)

8. Eventuelt
Frekvens vedrørende afholdelse af fIIes arbejdsweekend blev drøftet.

Generalforsamlingen blev hvet kI. 18.45.

Som formand:
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