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afholdt mandag den 2O. oktober 2014 kl, 19.00,
Elbagade 18, loftet

Der var fremmodt representanter for 15 lejligheder.
Foreningens administrator, DEAS, var representeret af kundechef Soren Ralph Hansen.
Bestyrelsesmedlem Annelie Jepsen bod velkommen.

1, Valg af dirigent og referent,
SOren Ralph Hansen blev valgt som dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var ind-

kaldt rettidigt og beslutningsdygtig i henhold til vedtegterne.

2. lEndring af vedtagternes $ 19.
,€ndring af vedtegternes g 19 blev vedtaget pB den ordinere generalforsamling den 27. maj 2014, men
da der ikke var tilstrekkeligt antal fremmodte skal forslaget vedtages endeligt p3 en ekstraordiner generalforsamling.

Fral "straks pE overiagelsesdagen skal kgberen med bestyrelsen gennemgS boligen for at konstatere
eventuelle mangler ved boligen vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og las6re, som er
overtaget i forbindelse med boligen og s8ledes, at kobesummen kan frigives til selgeren."

til:
" Straks p3 overtagelsesdagen skal koberen gennemgS boligen for at konstatere eventuelle mangler ved
boligen vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og losore, som er overtaget i forbindelse
med boligen og sSledes, at kobesummen kan frigives til salgeren."
Forslaget ved enstemmigt vedtaget.

3. Afstemning om igangsettelse af renoveringsprojekt "kloak, brolegning og cykelparkering",

a) Kloak og broleegningsprojekt.
Forslaget om kloakrenovering og brolagning var beskrevet detaljefqt i materialet udsendt inden generalforsamiingen.

Efter en kort debat og sp6rgsmSt OIev forslaget om kloakrenovering og brolaegning
440.A63 kr, inkl, moms sat til afstemning og vedtaget enstemmigt.

til en udgift p3

Projektet finansieres af foreningens henlagte midler.

b) Cykelparkering foran ejendommen.
Efter en kort debat med sporgsmSl blev option 2 (sort pulverlakeret med glasklart akryltag) med en udgift pB 161.858 kr, inkl. moms sat til afstemning og vedtagei med 8 ja stemmer og 4 nej stemmer. Option 1 bortfaldt.
Projektet finansieres af foreningens henlagte midler,

4. Omtagning af foreningeris 2 lgii til 2,5olo lf,h.
Forslaget om lSneomlegning gav anledning til debat. Det blev blandt andet droftet, hvorvidt den opnSelig" Irlige besparelse i yJelse pE eS.OOO kr. var tilstrakkelig fordelagtig sammenholdt med det forventede
[urstal pE ca. 600.000 kr. Der blev desuden udtrykt onske om at f3 et l8netilbud fra et andet realkredit-

institut.
Bestyrelsen valgie pB baggrund af debatten at trakke forslaget'

5. Orientering om valuarvurdering'
anBestyrelsen orienterede om resultatet af den indhentede valuarvaluarvurdering. Det er bestyrelsens
mio'
6
aktuelt
er
der
vurdering,
befaling, at andelsboligforeningen fortsetter med at bruge den offentlige
kr. hojere end valuarvurderingen.
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