Farum den 2. maj 2016

Andelsboligforeningen
STAVNSHOLTVÆNGE
Ann Bjarkeby
Hus nr. 10

REFERAT
af
Generalforsamling torsdag den 21. april 2016

Beboerne i husene nr. 2 + 4 og 12 var ikke til stede under Generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
2015, værdiansættelse og vedtagelse og revisionsberetning
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
samt vedtagelse af boligafgift
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse:
Gitte Geist

Ikke på valg

Henning Willer

På valg

Jens-Erik Hansen

Ikke på valg

Ann Bjarkeby

På valg

Winnie Seerup

suppleant

7. Eventuelt valg af administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

ønsker genvalg

ønsker ikke genvalg
ønsker genvalg
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1.

Gitte bød velkommen.
Jens-Erik tilbød sig som dirigent og blev valgt med applaus.
Ann Bjarkeby blev valgt til referant/sekretær med applaus.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og at forsamlingen var beslutningsdygtig, idet beboere fra 16
huse var fremmødt.

2.

Bestyrelsens beretning er udsendt til beboerne.
Gitte gennemgik beretningen, som herefter blev godkendt med applaus.
Birte Brask synes, at Niels Peters også skulle nævnes og have ros for
afholdelse af nogle dejlige operaaftner i Fælleshuset.

3.

Andelsboligforeningens revisor Ingelise fra ECO-TEAM gennemgik
årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2015 udarbejdet af
Peter Lind, statsautoriseret revisor.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.

4.

Henning gennemgik drifts- og likviditetsbudget for 2016.
Boligafgift forbliver uændret i 2016.
Budget og boligafgift blev godkendt med applaus.

5.

Ingen indkomne forslag.

6.

Birte Brask blev valgt til Bestyrelsen som bestyrelsesmedlem og sekretær
med applaus.
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Desuden blev Henning Willer genvalgt med applaus og
Winnie Seerup blev genvalgt med applaus.
7.

Andelsboligforeningen ønsker forsat ingen administrator.

8.

Andelsboligforeningen foretog genvalg af revisor Ingelise.
Ingelise meddelte, at hun har indledt et samarbejde med Peter Lind, som for
fremtiden vil stå for det administrative.

9.

Da Jytte og Kaj på grund af fraflytning fra Andelsboligforeningen udtræder
af Caféudvalget, blev der opfordret til at andre beboere indtrådte.
Niels Peters og Henning Willer meldte sig og blev begge valgt med applaus.
Herefter udgør Caféudvalget: Kirsten Holm, Christa Damborg, Niels Peters
og Henning Willer.
Kirsten Holm meddelte, at Caféudvalget har besluttet sig for en udflugt til
”Birkegårdens Haver” ved Ruds Vedby torsdag den 26. maj 2016.
Indbydelse bliver udsendt.
Fælleshusudvalget består i dag af Ulla Thykjær Hansen og Winnie Seerup.
Da der ønskes endnu et medlem, blev der opfordret til at andre beboere
indtrådte.
Lis Glæsel meldte sig og blev valgt med applaus.
I øvrigt:
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Lis Glæsel synes, at Andelsboligforeningens flag skal helt til tops. Det bliver
det ikke i dag!
Jørgen Høiler tilbød at lave et flagknop, så flaget for fremtiden kan komme
helt til tops.
Kirsten Alsing spurgte om et stort egetræ, der står på en anden beboers
grund, som giver meget skygge og mange blade i hendes have, ikke kan
beskæres eller fjernes.
Elio foreslog, at Kirsten tager en snak med beboeren og finder en løsning.
Kirsten Holm ville gerne have Henning til at redegøre for YouSee’s tilbud.
Henning redegjorde for dette tilbud, som blev livligt drøftet!
Henning fik en bluse af Bestyrelsen som tak for det store arbejde, han
havde gjort gennem mange år med varetagelse af Andelsboligforeningens
økonomi.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen.

Gitte Geist
Formand

Ann Bjarkeby
Bestyrelsesmedlem
Sekretær

Henning Willer
Kasserer/bogholder

Det underskrevne eksemplar
findes i foreningens arkiv.
Jens Erik-Hansen
Bestyrelsesmedlem
Jytte Andersen
Suppleant

Winnie Seerup
Suppleant
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