Andelsboligforeningen Skovparken II

Nyborg , den 5. apr. 2000

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling.
Søndag den 30. april ,2000 kl. 1400
i restaurant Teglværkskoven
Dem der ønsker at deltage, bedes venligst meddele formanden dette, og eventuelt hvor mange der
kommer, på grund af pladshensyn inden den 25. april 2000.
Med følgende dagsorden:
1
2
3
4
5
6

.
.
.
.
.
.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning.
Årsregnskab til godkendelse – fastsættelse af andelsværdi.
Drifts – og Likviditetsbudget til godkendelse – regulering af boligafgift ,
Indkomne forslag .
Overdækket Carporte til afstemning !
7 . Valg til bestyrelsen .
På valg er :
Lis Nielsen , kasserer , ønsker genvalg .
Knud Jakobsen ,bestyrelsesmedlem , ønsker genvalg .
Frede Christensen ,suppleant ,ønsker genvalg .
Valg af 2.suppleant .
8 . Valg af revisor ( M.G. Revision )
9 . Eventuelt .
Husk venligst fristen for tilmelding !
Med venlig hilsen
P. b . v.
Cordt Erik Hansen
Formand
*************************************************************
Referat fra den ordinære generalforsamling søndag den 30. april 2000
Fremmødte: nr. 69-71-81-83-85-87-91-93-95-97 og 99, ( ialt 18 personer)
2 med fuldmagter: nr.65-73 .
1 . Valg af dirigent: Troels Maylandt.
Dirigenten oplyste at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og han takkede for valget.
2 . valg af referent: Lis Nielsen, båndoptager.
3 . Bestyrelsens beretning, der er udfærdiget en ansøgning fra 5. beboere ,vedr. opførsel af en
overdækket parkering til teknisk forvaltning ,Nyborg kommune , den 17 aug.1999 opfordrede
teknisk forvaltning ,ved Nyborg kommune at foreningen skulle kontakte en landmåler, hvorfra
der foreligger et forslag den 17. nov 1999 ,der blev refereret til på mødet den 30/4-2000.
4 . Årsregnskab til godkendelse: Lis Nielsen oplæste regnskabet, samt fastsættelse af Andelsværdien, regnskab til afstemning: 12 stemte for og 1 imod.
5 . Drift og Likviditetsbudget til godkendelse: samt regulering af boligafgift, vedr. boligafgiften
bliver der ingen ændring. Afstemning pkt. 5. 12 stemte for og 1 imod. Finn B. Thomsen vil gerne
vide at Likviditetsoverskud ( side 4 ) på 21.140 kr. bestyrelsen oplyser at dette beløb bliver
selvfølgelig afskrevet på foreningens kassekredit, endvidere bliver der løbende afskrevet på samme
såfremt der er underskud.
6 . Indkomne forslag: Afstemning vedr. overdækket parkering, der var bred enighed om at stoppe
dette forslag. Troels ,nr.81 foreslog at der blev malet parkeringsbåse, boligforeningen betaler for
malingen.
10 stemmer for dette forslag, 2 undlader at stemme.

samt et forslag om flagstang og bænk på grønt område, der gøres opmærksom på, at disse to
forslag hører hjemme under pkt. 9 Eventuelt.
7 . valg til bestyrelsen:
Lis Nielsen afstemning: 12 stemmer for ,1 imod .
Knud Jakobsen, afstemning: 12 stemmer for, 1 imod
Frede Christensen, suppleant, afstemning 12 stemmer for, 1 imod .
Troels Maylandt: suppleant: afstemning, 12 stemmer for,1 imod .
8 . valg af revisor: bestyrelsen skulle hjemtage tilbud fra B.D.O revision ,samt fra M.G. revision.,
afstemning vedr. dette pkt. 7 stemmer for og 4 imod.
9. Eventuelt: Finn B. Thomsen gør opmærksom på at den omdelte deklaration ( Skovparken I og
II ) gælder for skovparken II ,samt tillæg til deklarationen pr. 6/10-1997
Vedlagt ,tilbud på revision fra B.D.O./Scan , der foreligger ingen tilbud fra M.G. revision
men beløbet står under budget 2000 ,side 4. i årsregnskabet , hvor der står opført 7000,00 kr.
P. b . v
Cordt Erik Hansen
formand.
*********************************************************************
Nyborg, den 29. maj 2000
Ændringer til referat fra den ordinære generalforsamling søndag den 30. april i henhold til den
ekstra ordinære generalforsamling torsdag den 25. maj 2000.
Indsigelser mod de foreslåede ændringer skal meddeles bestyrelsen senest den 11. juni 2000.

5 . Drift og Likviditetsbudget til godkendelse, samt regulering af boligafgift :
Finn B. Thomsen vil gerne vide at Likviditetsoverskud ( side 4 ) på 21.140 kr , bestyrelsen oplyser at
dette beløb bliver selvfølgelig afskrevet på foreningens kassekredit, endvidere bliver der løbende
afskrevet på samme såfremt der er underskud :
Rettes til :
Finn B. Thomsen forespurgte til Likviditetsoverskud ( side 4 ) på kr. 21.140
Det blev besluttet at det skulle føres til protokol at dette skulle benyttes til at nedbringe foreningens
underskud på kassekreditten.
6 . Indkomne forslag :
Afstemning vedr. overdækket parkering, der var bred enighed om at stoppe dette forslag.
Troels ,nr.81 foreslog at der blev malet parkeringsbåse, boligforeningen betaler for malingen.
10 stemmer for dette forslag , 2 undlader at stemme.
samt et forslag om flagstang og bænk på grønt område, der gøres opmærksom på, at disse to
forslag hører hjemme under pkt. 9 Eventuelt.
Rettes til
Afstemning vedr. overdækket parkering, der var bred enighed om at stoppe dette forslag.
Troels, nr. 81 stillede ændringsforslag til det oprindelige forslag : ”at der blev malet parkeringsbåse
på parkeringsområdet og at boligforeningen betaler for malingen”.
10 stemmer for dette forslag , 2 undlader at stemme.
Samt et forslag om flagstang og bænk på grønt område, hvor der igen vil blive forsøgt med en
frivillig indsamling udført af Palle i nr. 83
7 . valg til bestyrelsen :
Frede Christensen , suppleant ,afstemning 12 stemmer for , 1 imod .
Troels Majlandt : suppleant : afstemning , 12 stemmer for ,1 imod .
Rettes til
Suppleant : Frede Christensen, afstemning - 13 stemmer for !
Suppleant : Troels Majlandt, afstemning - 13 stemmer for !

9. Eventuelt :
Finn B. Thomsen gør opmærksom på at den omdelte deklaration ( Skovparken I og II ) gælder for
skovparken II ,samt tillæg til deklarationen pr. 6/10-1997
Rettes til
Finn B. Thomsen forespurgte om den omdelte deklaration ( Skovparken I og II - grønne ) gælder
for skovparken II, hvortil Cordt Erik Pedersen svarede ja.
P.b.v.
Skovparken Afd. II
Troels Majlandt
formand

