
Andelsboligforeningen  Skovparken II

Referat af ordinær generalforsamling 26. mar. 2015

1. Arne blev blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og som sådan beslutningsdygtig. 
Indkomne forslag er imidlertid omdelt med afkortet tidsfrist. Hvis der i forsamlingen gøres indsigelse, vil 
forslagene ikke blive behandlet. Er der indsigelse mod at forslagene bliver behandlet jf. foreningens 
vedtægt - Ingen indsigelse.

2. Marianne valgt som referent uden modkandidat.

3. Bestyrelsens beretning vedtaget.

4. Regnskabet for kalenderåret 2014 taget til efterretning.

5.1 Bestyrelsens forstag om at boligafgiften pr. 1. juni 2015 forhøjes til 2800 kr. pr måned vedtaget.

5.2 Bestyrelsens forslag til budget for kalenderåret 2015 blev vedtaget.

6.1 Forslag fra Leif Svensson om at ophæve foreningen blev forkastet med 12 stemmer imod og en stemme for.

6.2 Forstag fra Leif Svensson om at bestyretsen går andelsboligforeningen efter med tættekam blev vedtaget.

6.3 Spørgsmål fra Leif Svensson om opfølgning på matrikulære sager hvortil der er ydet kompensation? 
      Svaret er, at ja, det er indfriet.

6.4 Spørgsmål fra Leif Svensson om, hvorvidt der i skellet mellem nr.77 og 79 er skelpæl. Svaret er, at der 
      ikke findes skelpæl mellem 77 og 79 men, at den findes på den anden side af nr. 77.

7.1 Valg af formand: Helle genvalgt.

7.2 Valg af næstformand: Marianne genvalgt.

7.3 Valg af 1. bestyrelsessuppleant: Christina valgt. 

7.4 Valg af festudvalg: Michelle, Lone, Signe og Inger.

8. Eventuelt.

Græsslåning: Hver andelshaver betaler 200 kr. til Frede. 
Hjertestafter: Bestyrelsen arbejder med at indhente tilbud og eventuelt tilskud. 
Flagmand: Frede er foreningens flagmand.
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