Bestyrelsesmøde marts 2019
Tidspunkt:

Mandag d. 25-03-2019, kl. 18.30-20.30
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere:

Palle Aagaard (PA) (ref.), Elise Lassen (EL), Lars Olsen (LO) Jesper Friis (JF), Niels Jelsbak (NJ), suppleant Stefan Schlotmann (SS)

1. Velkommen til ny bestyrelse
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Generalforsamling 2019
4. Dato for ekstraordinær generalforsamling
5. Omlægning af lån
6. Evt.
1. Velkommen til ny bestyrelse
PA, der blev valgt som ny formand på GF 2019, bød velkommen til den nye bestyrelse. NJ er nyt
bestyrelsesmedlem og SS ny suppleant. Resten af bestyrelsen er uforandret efter GF 2019.
2. Konstituering af bestyrelsen
Formand og kasserer er begge valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen har dog i øvrigt et antal opgaver som
blev fordelt på ankerpersoner fra bestyrelsen.
Næstformand blev LO. Referent blev PA. Kontakt til altanprojektet blev LO. Koordinator for
Skotterupgadehaveudvalg blev NJ. Kontakt til TV/Internet blev JF. Udførelse af genopretningstiltag 2019 blev
PA i samarbejde med ejendomsfunktionærer. Fastelavn og Julearrangement blev EL, Gårdfest koordinator
blev JF og NJ. Hjemmeside redaktion blev PA.
3. Generalforsamling 2019
Bestyrelsen vurderede, at generalforsamlingen forløb helt tilfredsstillende med en god stemning og med
relevante diskussioner. Især tak til dirigenten, Nikolaj for en effektivt ledet GF.
Bestyrelsen vil på de næste generalforsamlinger gøre mere ud af brugen af projektor, især til fremvisning af
detaljer i forbindelse med årsrapporten (regnskab og budget)
4. Dato for ekstraordinær generalforsamling
Ifølge foreningens vedtægter skal en vedtægtsændring behandles på to generalforsamlinger, hvis den
vedtages på den første GF, hvor ikke 2/3 af andelshaverne er fremmødt. Det var også tilfældet denne gang,
hvorfor der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24 april kl 18.30 i beboerlokalet.
5. Omlægning af lån
Foreningen har modtaget tilbud fra Nordea om en låneomlægning. Bestyrelsen har søgt rådgivning hos
foreningens finansielle rådgiver. Dette råd bevirkede, at bestyrelsen på mødet besluttede at takke nej til
Nordeas tilbud i denne omgang. PA orienterer Nordea om beslutningen.
6. Evt.
PA gav en kort status vedrørende skaden, der er opstået pga. fjernelse af en bærende væg.
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