
Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Skovparken II

Den 29. marts 2017

Ad 1: Arne valgt som dirigent.
Ad 2: Marianne  valgt som referent.
Ad 3: Bestyrelsens beretning godkendt og vedtaget enstemmigt. 
Ad 4: Regnskabet og budgettet blev godkendt.
Ad 5:

a) Driftsbudget for kalenderåret 2017 vedtaget.
b+c+d) Ændring  af boligafgiften, vedtægtsændring §18 samt ændring af

foreningens salgsprocedure blev enstemmigt vedtaget.

Da, der til generalforsamlingen kun var repræsenteret 9 husstande, skal 
vi ifølge vedtægterne indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at 
gennemføre beslutningerne. Der kommer nærmere omkring dette. 

Ad 6: lngen indkomne  forslag.
Ad 7:

a) Marianne  Hansen valgt som formand
b) Helle  Larsen valgt som næstformand
c) Jacob Krogsmose  valgt som 1. bestyrelsessuppleant
d) Frank  Thomsen valgt som kritisk revisorsuppleant
e) Festudvalget genvalgt

Ad 8: Frede undersøger mulighed for og pris på rottegitter til vores kloak

Første søndag i hver sommermåned fortsætter vi traditionen med at drikke kaffe 
sammen på græsplænen. Vi starter søndag den 7. maj kl. 15.00. 
Husk at holde øje med opslagstavlen.

Svend Erik overtager jobbet med at passe vores fællesområde.
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