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Velkommen til ordinær 
generalforsamling 2014

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Behandling/godkendelse af referat fra generalforsamlinger i 

2013 (bilag 1a) 
3. Repræsentantskabets beretning for 2013-14 (bilag 2a og 2b)
4. Revideret driftsregnskab for året 2013-14. (bilag 3a, 3b , 3c, 

3d og 3e) 
5. Driftsbudget for 2015-16 (bilag 4). Der foreslås IKKE 

huslejeforhøjelse.
6. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet til perioden 

2014-2016.
7. Valg af 3 suppleanter for perioden 2014-2015.
8. Valg af revisor for 2014-15. 
9. Ændring af anciennitet pga. administrativ fejl
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

2. Behandling/godkendelse af referater

�Godkendelse af referater

�Ordinær generalforsamling 2013

3. Repræsentantskabets beretning 2013-14

�Repræsentantskabet 2013-2014 af: Per M 
Jensen (formand), Marianne Pedersen 
(næstformand), Mette Justesen, Johnny 
Thomsen, og Benjamin Thöfner. 

�Suppleanter var Mark Thomsen og Benjamin 
Højgaard. 

�Pr. 1. juni 2013 udtrådte Marianne Pedersen 
af repræsentantskabet og Mark Thomsen 
indtrådte herefter i hendes sted i 
repræsentantskabet, Johnny Thomsen blev 
ny næstformand.

3. Repræsentantskabets beretning

�Boligpolitikken stopper for yderligere 
sammenlægninger

�Ventelister.

�Gennemsyn af sammenlagte lejligheder .

�Renoveringsarbejde.

�Låneomlægning

� varmecentraler

�Nye vedtægter
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4. Revideret driftsregnskab for året 2013-2014

Langsigtet udvikling

5. Driftsbudget for 2015-2016

�De er flere usikre beløb pga. faldende 

udgifter til vedligehold fx VVS: 
�2011-12: 220.000, 

�2012-13: 150.000

�2013-14: 75.000

�2014 – 2015: 50.000 ???

5. Driftsbudget for 2015-2016

�Faldende renteomkostninger (ca. 50.000,00 kr)

�Faldende grundskyld – (57.471,23 kr for 2014)

�Faldende el-forbrug – måske – (25.000,00kr)

�Reducerede  administrationsomkostninger (?)

�Stigning i honorar til repræsentantskabet og 
revisor er indeholdt i budgettet

�Varmecentraler kostede 1.3 mill. – koster ca. 
100.000 om året de næste 10 år

�Timeforbrug for bestyrelsen.

�Formand 400 timer 

�Næstformand 200 timer

�Ordinære medlemmer 100 timer

�Suppleanter 80 timer

�Revisor  pt. 10 timer

�Nuværende timeløn ca. 80-100 kr før skat 
(ingen løn til suppleanter).

�Evt. ny sats skal gælde fra 1/6 2015

5. Driftsbudget for 2015-2016
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�Drøftelse af forbedringsarbejder/ opsparing.

�Koldtvandsrør (500.000,00kr)

�Vaskekældre – bedre sikring mod 
oversvømmelser ved skybrud.

� Isolering af tag-etager – bedre indeklima og lavere 
varmeudgifter.

�Andet ?

�Opsparing 

5. Driftsbudget for 2015-2016

6. Valg af to medlemmer (2014-16)

Stiller op:

Mette Justesen

Mark Thomsen

Per M Jensen

Valgt:

7. valg af tre suppleanter (2014-15)

Stiller op:

Benjamin: 15  

Julius: 3

Rene:7 

Valgt 

8. Valg af revisor for 2014-2015

Stiller op: 

Michael Dollerup

Valgt

9. Ændring af anciennitet pga. 
administrativ fejl

�Evt………

� Juletræstænding ?

Tak for i aften

…..kom godt hjem…. 


