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REFERAT

Fø§ende var repræsenteret undet generalforsamlingen:

Bolig nt. 2,3,5,6,77,72,73,74,75,76,78,22,23,24,25,26 og29 samtadministrator Birthe Ring,

advokatfuldmægtig Morten Ammentolp og advokatJacob Ploug.

AdvokatJacob Ploug indledte generalforsamlingen med at byde velkommcfl og gik dereftet til pkt. 1 på

dagordenen, som var valgaf dirigent.

Bestyrelsen har foteslået advokatJacob Ploug, som enstemmigt blev valgt.

Dirigenten konstaterede, 
^t 

gefler^lforsamlingen var.lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten meddelte, at dagsordenen var ændtet, idet man havde dlføjetet nyt pkt. 6 i deå omdelte

dagsorden i forhold til den, der var udsendt til andelshaverne, idet den udpegede tekniske tådgiver vat
afghetved døden. Generalfotsamlingen godkendte tilføielsen enstemmigt.

Dirigenten meddelte efterfølgende, 
^tmafi rykkede punkt 6 frem som et nyt purlkt 4 således, at dagsor-

denen kom til at se således ud:

1. Yalgatdirigent.
2. Vedtagelse af bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af lå.l;- til anskaffelse af eiendolnmen.

3. Budget2007.
4. Valg af ny teknisk tådgivet.
5. Husotden.
6. Fastlæggelse af havemes størrelse.

7. Eventuelt.

Ænddngen blev enstemmigt godkendt.
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Ad nunkt 2:

Dirigenten fremlagde og geflnemgk d. to finansiedngsalternativer, som var blevet uddelt.

De forskellige muligheder blev diskuteret, hvoreftet man enstemmigt vedtog følgende finansiedngs-
form. Det optages 100 % rentetilpasningslån F10 med en løbetid pil 35 fu og med stØrst mulig afdrags-
frihed.

Såftemt der ikke et mulighed for 100 % afdragsftihed, ønsket man fortsat et reritetilpasningslån F10
med en løbetid ph35 fu, dog med afdrag.

Bestytelsen blev bemyndiget til at indhente og godkende endelige lån.

Ad nunkt 3:+

Dfuigenten redegiorde for de fremsatte forslag fot husleje. I de foreslåede huslejer vat der inkluderet en

mindre buffer til lidt uforudsete udgifter.

Hetefter blev følgende vedtaget:

For type 1 boliger (75 rr,2) blev det fastsat en husleje til

For q?e 3 boliger (100 m2) blev det fastsat en husleje tit k. 7.100,00 pt. måned.

Adounkt 4:

Skude & Jacobsen A/S blev enstemmigt vedtaget.

Flere andelshavere oplyste, at Danton på den stiftende generalfotsamling havde oplyst, at Skude &Ja-
cobsen A/S ikke kunne varetage opgaven som teknisk rådgiver. Dirigenten blev bemyndiget til at kon-
takte Skude &Jacobsen A/S med henblik på afklaring af, om de ville phtage sig opgaven. Såfremt Sku-

de &Jacobsen A/S ikke ville eller kunne påtage sig opgaven, besluttede generalforsamlingen at pege på

Arkitektfirmaet Friis Andesen A/S.

Ad nunkt 5:

Dirigenten gennemgik bestyrelsens fotslag til husotden, hvoreftet punkterne 7-7 og 10-17 blev en-

stemmigt godkendt uden bemærkninger.

I pkt. 8 fotetog man følgende ændringet, således at puflktet får følgende otdlyd:

"Snerydningforetages af dtn enkelte andelshauer ødfor egen andtl. Snerydningpå parkeringspladsen ogfelhs adgang*

are a le r fore tage s af an de h b o ligfore ninge n. "
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I pkt. 9 foretog man følgende ændring, således at punktet ffu følgende ordlyd:

"Opwtning i baghaae af løhegru, pkrukeaark 0g lrg. rnå kan tke i pileflet".

-3-

Ad nunkt 6:

Dirigenten ptæsenterede Danton's nye fotslag til havestørrelse. Efter en del debat opstillede dirigenten
to afstemningstemaer:

1,. Havens størrelse ændtes til den af Danton A/S nu foteslåede størelse.

2. Havens støttelse ændres ikke.

Herefter fotetoges det afstemning. For tema 1 stemte 0, hvoreftet dirigenten konstaterede, at ingen

havde stemt for fotslaget, hvorfot fotslaget bortfaldt. Og da fotslaget ikke havde opnået nogen stem-

mer, foretoges der ikke afstemning af tema 2,hvoryb dirigenten konkludere, athavestørrelsen blev fast-

sat i de oorindelise havestørrelser.

Ad ounkt 7:

Vedrørende afl everhes fotretninEen

Dfuigenten redegiorde kort fot, at der ved hvet enkelt aflevedngsfortetning ville være en mangelsgen- 
,

rr"-gurrg. Den tekniske rådgiver samt et medlem af bestyrelsen ville deltage i de enkelte aflevedngsfor-
retninger.

Dirigenten redegjorde endvidere for vigtigheden af. at få lavet en grundig mangelsgennemgang.

Vedrøtende betalinE for andelene
\--

Dfuigenten mindede alle om at medbringe kvittering fot betaling af andelen til afleveringsforretningen.

Ve&ørende indflytningstidspunkterne

Dirigenten opfordrede alle til, som havde speciflkke ktav til ovettagelsesdatoen til skrifdigt at meddele

Danton dette. Ligesom dfuigenten opfordrede alle, som ikke havde et akut behov for straks at flytte ind,
at meddele dette til Danton, så andelshavere med et akut behov kunne få mulighed fot at flytte ind til
deres ønskede tidspunktet.

Dirigenten giorde yderligere opmætksom pL, atman ikke skulle forvente, at de ved odentedng 8 ud-

meldte datoer for overtagelsesdato ville holde.
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Vedtørende antennetilslutning

Formand SøtenJensen redegjotde kott fot det tilbud, som man havde godkendt på den stiftende gene-

ralforsamling, idet man havde bemakeq ztmani tilbuddet skulle betale for en tomrørsinstallation. Af
prospektet for Danton A/S fremgår det, at tornrørsinstallation er inkludetet i andelen.

Efter en del debat blev konklusionen, at fotmanden blev bemyndiget til at kontakte Danton og eventu-
elt finde en løsning. Dirigenten bemærkede, 

^trnafl 
på den stiftende generalforsamling havde godkendt

tilbuddet indhentet af Danton.

hævet H.21:25


