Ubberud d. 29 marts 2016

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt d. 29. marts 2016.

Fremmødte: 4 - 6 - 8 - 10 - 14 - 18 - 22 - 24 - 26 - 30 - 32 - 34 - 36
Fraværende: 2 - 12 - 16 - 20 - 28
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
Forslag - herunder indkomne forslag.
5 a Povl Erik mener, der er mange fejl i bogføringen, derfor har han ikke underskrevet
regnskab og budget.
Povl Erik har forslag til måder at bogføre på.
5 b Helle og Mette ønske en ændring i husordnen under punktet husdyrhold. forslaget er
sendt rundt pr. mail og udskrevet til nr. 4 - 6
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
På valg er:

Formand Lotte Brun - modtager genvalg

7.
Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

Ad. 4

Næstformand Hanne Grete Hundebøll - modtager genvalg
Eventuelt.
John Jespersen blev enstemmigt valgt

John kunne konstatere at indkaldelse er lovlig og de indkomne forslag er indkommet
rettidigt.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

John Jespersen havde en bemærkning om at tagrensningen ikke var optimal. Stig tager
kontakt til tagrenseren for at høre om der er mere at gøre.
Preben Baltersen spurgte til maling af hegn og skure, Stig kunne orientere, at det er
planlagt at det bliver gjort i løbet af forsommeren.
Revisor Mario Holm fra Schmidt Revision fremlagde årsregnskab.

Vi gik efter Marios fremstilling over til at behandle Povl Erik forslag.

Efter Povl Eriks forslag har været igennem generalforsamlingen blev regnskabet vedtaget
med 1 stemme imod.
Revisor Mario Holm fra Schmidt Revision fremlagde drifts- og likviditetsbudget.

John Jespersen spurgte til de forskellige måder til at regne andelskronen ud.
Mario forklarede forskellen mellem de 3 udregningsmuligheder.
Povl Erik kom med indsigelser over budgettet.

Ad. 5

Ad. 6

Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt

pkt. 5 a Povl Erik fremførte sine meninger om regnskabet, han ville kunne se og forstå et
regnskab, han mener det skal trækkes ned på det lavpraktiske niveau. Han vil have lavet
kontoerne om så det bliver gennemskueligt. Forsamlingen havde tillid til at vores
administrator og revisor.

pkt. 5 b Helle trak forslag b inden vi gik i gang så der kun er forslag a tilbage. Forsamlingen
diskuterede forslaget frem og tilbage. Helle forlangte skriftlig afstemning. Efter en lang
diskussion endte det med at Helle og Mette trækker forslaget og der indkaldes til
beboermøde i stedet.

Lis Lotte Brun blev genvalgt som formand og Hanne Grete Hundebøll blev genvalgt som
næstformand. Af tekniske grunde er Povl Erik blevet gået og Pia har trukket sig uden
yderligere grund. Generalforsamlingen blev enig om at bestyrelsen kunne fortsætte med kun
3 medlemmer.
Bestyrelsen, ser herefter således ud.
Formand

Lis Lotte Brun

på valg i 2018

Bestyrelsesmedlem

Stig Wolff

på valg i 2017

Næstformand
Ad. 7

Eventuelt.

Hanne Grete Hundebøll

på valg i 2018

7 a. Affaldscontainere - skal vi spare en container væk - en årlig besparelse på 8205 kr. =
88 andel 32,56 pr. mdr.

110 andel 40,70 kr. pr. mdr.

Hvis vi sparer den ene container væk, vil bestyrelsen hjemkøbe en trappestige så der er
mulighed for at træde affaldet ned, i tilfælde af at alle 3 containere skulle være fyldte ;-)
Generalforsamlingen nedstemte forslaget.

7 b. Festudvalg:

Charlotte modtager ikke genvalg

Povl Erik modtager ikke genvalg
Stig modtager ikke genvalg.

Der var ingen der stillede op så pt. er der intet festudvalg.

7 c. Lotte havde modtaget et brev fra Anders nr. 4, Lotte læste brevet op.

7 d. John Jespersen fremlagde, at vi skulle arbejde videre på at få en lavere bidragsydelse.
7 e. Der var klapsalver til Mette for at passe flaget.

_______________________

_________________________

Referent Stig Wolff

Dirigent John Jespersen

_______________________

_________________________

Formand Lis Lotte Brun

Næstformand Hanne Grete Hundebøll

