REF. af GENERALFORSAM LING I A/ B M OESBAKKEN 27. FEBRUAR 2019.
Til st ede: Alle boliger undt agen nr. 5 og nr. 11 var repræsent eret .
Revisor: Thomas Gaarden (TG)

Ad. 2:

Formanden gennemgik beretningen, som derefter blev godkendt.

Ad. 3:

Varmtvandsbeholdere og termostater blev henvist til bestyrelsens
forslag, som fremlægges senere. Vedr. forsikring oplyste formanden, at
boligforeningens fællesforsikring dækker kumme-og glasforsikring,
hvorfor man ikke behøver denne dækning i en privat forsikring.

Ad. 4:

Thomas Gaarden gennemgik årsregnskabet.
Efter få spørgsmål godkendtes regnskabet.

Ad. 5:

TG gennemgik budgettet. Godkendt uden kommentarer.

Ad. 6:

Generalforsamlingen genvalgte Ole Storgaard til formand.
Peter Wind og Hans Fleischer genvalgtes til bestyrelsen.

Ad. 7:

Henning Ibsen valgtes til 1. suppleant, Knud Vægter til 2. suppleant.

Ad. 8:

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag vedr. udskiftning af
varmtvandsbeholdere og termostater i alle huse, hvor der ikke er
udskiftet hidtil (se bilag til dagsorden). Generalforsamlingen vedtog, at
tilbuddet fra Hvilsager VVS bliver iværksat.
Der var ingen andre indkomne forslag til pkt. 8.

Ad. 9:

Forslag til arb.dag: 15/6 19 kl. 10-12. Forslag til grillfest: 26/6 el.
24/7 19. Til festudvalget meldte sig Anne Marie, Kiss og Ester.
Affaldscontainer til flasker: formanden undersøger det hos Renodjurs.
Forslag om ost og vin til næste generalforsamling.

Referat godkendt, den

_____________________________

Ole Storgaard

Tove Ibsen

Peter Wind

Hans Fleischer

Henning Ibsen

Lillian S. Pedersen

Penneo dokumentnøgle: PHE1Y-T8QAA-FU5ZE-COIQD-W67MI-25ITL

Formanden bød velkommen.
Ad. 1:
Bestyrelsens forslag til dirigent, Henning Ibsen, blev valgt uden
modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, men havde en bemærkning til
dagsordenen vedr. manglende pkt. ’Valg af revisor’. Derefter blev
dagsordenen godkendt.
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Henning Ibsen

Lillian Skovlunn Pedersen

Dirigent
Serienummer: PID:9208-2002-2-447332465565
IP: 188.180.xxx.xxx
2019-03-04 07:59:58Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-212550182273
IP: 2.104.xxx.xxx
2019-03-04 08:09:41Z

Hans Harald Christie Fleischer

Jan Ole Storgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-223633886901
IP: 194.255.xxx.xxx
2019-03-04 08:28:44Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-300589973844
IP: 194.255.xxx.xxx
2019-03-04 08:45:21Z

Tove Terman Ibsen
Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-462305385169
IP: 80.62.xxx.xxx
2019-03-06 16:08:35Z
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