
Andelsboligforeningen  Skovparken II 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 30. marts 2010 
 

1. Valg af dirigent Peter Axel Nielsen (administrator) valgt – indkaldelsen varslet til 
tiden – 11 husstande tilstede + 3 fuldmagter 

2. Valg af referent Frede Christensen (nr. 69) 

3. Bestyrelsens beretning En del snak om snerydning og foreningens hjemmeside på 
internettet – beretningen godkendt. 

4. Årsregnskab til godkendelse 
fastsættelse af andelsværdi 

Regnskabet godkendt – andelsværdien uændret 

5. Drifts- og likviditetsbudget til 
godkendelse - Regulering af 
boligafgift 

Budgettet godkendt – boligafgift pr. 01.06.2010 = 3600 kr. / mdr. 

6a. Forslag fra bestyrelsen om 
ændring af foreningens vedtægter 

Forslaget forkastet med 8 stemmer imod og 6 stemmer for. 

6b. Forslag fra bestyrelsen om husorden Forslaget enstemmigt vedtaget. 

6c. Forslag fra bestyrelsen om 
ophævelse af ordensreglement 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

6d. Forslag fra bestyrelsen om 
bemyndigelse til bestyrelsen for 
optagelse af lån til finansiering af 
nye gavlbeklædninger m.v. 

Forslaget trukket – ingen ønskede at opretholde forslaget. 

6e. Forslag fra bestyrelsen om opsigelse 
af indgået aftale med ekstern 
administrator 

Forslaget forkastet med 8 stemmer imod og 6 stemmer for. 

6f. Forslag fra Ingen forslag modtaget. 

7a. Valg af kasserer I forslag: Leif og Troels – Leif valgt med 7 stemmer – Troels 
opnåede 6 stemmer 

7b. Valg af bestyrelsessuppleant Frede Christensen valgt. 

8. Valg af intern revisor Randi Geert-Jørgensen valgt 

9. Eventuelt Den succesrige sommerfest videreføres – Randi, Marianne og Leif 
står for arrangementet. 

 
For referatets rigtighed indestår: 
       Frede Christensen        Peter Axel Nielsen
        referent                dirigent 
 
For renskrift af referatet indestår:              Arne Hansen
             formand 
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