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(28 jremfJdte
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1. VaJg af dirigent, referent og stemmetrellere
Dirigent: Bente S0rensen, Spar Nord, foreslaet og valgt
Referat:

Udarbejdes af bestyrelsen

Stemmetrellere: Henning (122) og Charlotte (144)
2.

Bestyreisens beretning.
Der var inden generalforsamlingen

udsendt en skriftlig beretning, hvorfor formanden pa

bestyrelsens vegne kun havde fa supplerende bemrerkninger:
•

Da vi aile bliver reldre, kan det blive n0dvendigt med anvendelse afbetalt arbejdskraft
til arbejdet i de gf0nne omrader my.

•

Varmeanlreg: Den ny bestyrelse opfordres til at lave "info-m0de" om varmesystemet.
Henning (122) st0ttede som ny beboer op herom.

•

Flytninger: Orientering om praksis i samarbejde med uvildig sk0nsmand og "Spar
Nord Ejendomsadministratioll." Afskrivllillgsregler f01ger ABF. Dirigenten
supplerede som reprreselltant for "Spar Nord Ejendomsadministration."

•

OGFV: orientering om sidste Ilyt vedr. asfalterillg/belysning pa stiforlrengelsen af
Frejlev Skolevej. Ekstra pris for asfalt skal godkendes i "Frejlev samrad."

•

Bestyrelsesm0der: Orientering om bestyrelsens praksis med referater fra m0derne.
Referaterne betragtes som interne arbejdspapirer for bestyrelsesmedlemmerne. Er der
informationer, bestyrelsen mener skal udselldes til andelshaverne, sker det i
"Nyhedsbreve" eller som mails.

Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

3.

Forelreggelse af arsregnskab
af vrerdifastsrettelsesprincip.

og revisionspategning,

godkendelse af arsregnskabet

og valg

Bente, "Spar Nord Ejendomsadministration," gennemgik regnskabet og noterne hertil. Det
fremgik herved, at det udsendte regnskab ikke harmonerede med Bentes udgave. Bestyrelsen
og Bente beklagede meget og lovede det korrekte udsendt umiddelbart efter
generalforsamlingen (udsendt 23.03.2018). Der var sp0rgsmal om renteswab, henlreggelser,
evt. udestaende fordringer i form af forreldet sag.
Regnskabet godkendt ved handsoprrekning.
Som vrerdifastsrettelsesprincip

4.

valgtes greldende princip med anskaffelsessummen.

Forelreggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, og beslutning om evt. rend ring
af boligafgift.
Bente, "Spar Nord Ejendomsadministration,"
forslag om urendret boligafgift.

forelagde budgettet for 2018, indeholdende

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5.

Indkomne forslag.
5.1 lEnd ring afvedtregter,

§ 6.5 om andelsbevis udgar

Enstemmigt vedtaget.
5.2 Betaling for rengoring efter freUesspisninger/julearrangement
For stemte 10, imod stemte 18, hverken for eller imod 6.
Forslaget faldet.

6.

Valg i hen hold til vedtregternes § 28.
6.1 Valg afformand, periode marts 2018 til marts 2020
Bestyrelsen foreslog Lars Jensen (186)
Lars Jensen valgt. (Lars var ikke til stede, men der forela underskrevet tilkendegivelse, at
han var villig til valget)
6.2 Valg af et bestyrelsesmedlem,
Tonny (132) villig til genvalg

periode marts 2018 til marts 2020

Rolger (148) foresH'tet
Frank (172) foreslaet
Ved skriftlig afstemning fik Tonny 20 stemmer, Rolger 13 og Frank 1
Tonny valgt.

6.3 Valg af2 suppleanter, periode marts 2018 til marts 2019
Frank (172) og Rolger (148) foreslaet
Da der ikke var andre kandidater, valgtes Frank som 1. suppleant og Rolger som 2.
suppleant.

6.4 Valg af revisor
Firmaet "Red mark" blev genvalgt

7. Eventuelt
Under punktet berertes emner som valg(villighed til genvalg ber fremga), kontrol efter
lejemal af frelleshus, snerydning af sti ifrellesareal, grresklipning, forplejning til
generalforsamlingen, evt. lovforslag om omlregning til ejerboliger.
Inden generalforsamlingen sluttede, havde bestyrelsen arrangeret en afsked for den afgaede
formand, i kraft af "bobler" og kransekage, og blomster og vingave.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen,
og overrakte dirigenten en vingave.

/

Bente S0rensen

og formanden takkede for god ro og myndig ledelse heraf,

