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215 - AlB BORUP 


Referat af ekstraordinrer generalforsamling - 9.81999 

Ar 1999 den 9. august afhoJdtes ekstraordincer generalforsamling i AlB Borup. For gene
ralforsamlingen forela f01gende dagsorden: 

1. 	Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsen foreslar endelig vedtagelse af cendring af vedtcegtens §13. Nyt stk. b ind

fojes som folger: 
"SAMMENUEGNING: For at fa et slabill og faslboende klienlel i ejendommen ti/go
deses muligheden for fysisk lejlighedssammenlcegning. 
Der godkendes kun va'ndretle sammenlregninger, og vreg-naboer gar forud for op
gangsnaboer. Det sammenlagte ma ikke overstige 150 elagekvadralmeter." 
Nuvrerende §13 stk . b, cog d rendres til §13 stk. c, d og e. 

3. 	Bestyrelsen foreslar, at erhvervslokalerne beliggende Magevej 19, kid. tho (tidligere slik
butik) inddrages og behyttes som vicevrertkontor. 

4. 	Redeg0relse for bestyrelsens arbejde siden den ordincere generalforsamling afholdt 
den 22. marts 1999. 

5. 	Valg af ny formand. 
Da den fungerende formand har ned lagt sit hverv, har den resterende bestyrelsen fun
det det rigtigst, at der vrelges ny formand og bestyrelse. 

6. Valg af ny bestyrelse 
7. 	Valg af suppleanter 

Ad.1. 
Formand Allan Nyaa b0d velkommen. 

Advokat Henrik Ravnild, blev valgt med applaus som dirigent og konstaterede, at gene
ralforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig , idet der i genera lforsamlingen ' 
del tog 74 andelshavere og der forela endvidere 21 fuldmagter saledes, at i alt 95 andels
havere var reprcesenteret pa generalforsamlingen. 

Dirigenten oplyste, at der bl .a. fra Allan Nyaa var indgivet forslag, som onskedes behand
let pa generalforsamlingen. At foreningens ved tregt §22 fremgar det, hvem der kan indkal
de til en ekstraordinrer generalforsamling med angivelse af en dagsorden . Det er kun det 
der er nrevnt i dagsordenen, som kan behandles pa den indkaldte ekstraordinrere gene
ralforsamling . Der er ikke mulighed som ved den ordinrere at indgive yderligere forslag 
ligesom punktet "eventuelt" heller ikke eksisterer. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

Birgit Petersen, Dansk Boligadministration AlS, blev valgt med applaus som referent. 

Ad. 2. 
Dirigenten oplyste at forslaget var medtaget, da det var blevet vedtaget pa den sidste ordi
ncere generalforsamling, man da fremmodet pa den ord incere generalforsamling ikke var 
tilstrcekkeligt , skulle endelig vedtagelse ske pa en senere generalforsamling. 
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Allan Nyaa meddelte at forslaget burde omformuleres, da den foreslsede sammenla'lgning 

ikke var hensigtsma'lssig ps grund af r0rf0ringer i lejlighederne. 

Oirigenten oplysle, at forslagets ordlyd ikke kunne a'lndres, da det sku'le Va'lre identlsk 

med del, der blev vedtaget pa den ordlna'lre generalforsamling. Skal forslaget omformule

res, skal det nedstemmes og nyt forslag skal fremsa'lttes. 


Dirlgenten tog herefter forslaget til afslemning. Det blev vedtaget med overva'lldende flerta! 

(mere end 2/3). 


Ad. 3, 

Bestyrelsen ved Katrine J0rgensen oplyste at forslaget var fremsat, da del var et 0nske fra 

viceva'lrt Christian Didderiksen at fa et andet kontor. Derudover vii det Va'lre nemmere for 

beboerne at aflevere post til savel vlceva'lrt som bestyrelse og kontoret vii Va'lre nemmere 

at finde. 


Allan Nyaa opfordrede medl~mmerne til at stem me I mod forslaget, da der nu var en iedig 

lejllghed I Vestergardsporten; sam ville Va'lre mere hensigtsma'lssig at indrette som vice

va'lrtkontor. 


Katja Zetteriund var ikke 'l'nig Idette synspunkt, da det ville blive dyrere for foreningen at 

erhverve denne lejllghed, da del er en andel. Sllkbutlkken er et erhvervsleJemal. Desuden 

vii der kun kunne afleveres post fra beboerne, da der Ikke er adgang for andre, nsr porte

ne Sa'lttes i. 

Herefter var der f!ere medlemmer, som spurgte til en konkret prls for at etablere et nyt vi
ceva'lrtkontor del to steder. 

Bestyrelsen bek!agede, at den ikke kunne fremla'lgge nog:e ombygningspriser og trak 
derfor forsJaget tilbage. 

Ad,4. 
Bestyrelsesmediem Katrine J0rgensen orienterede om foreningens og herunder bestyrel
sens pengeforbrug for period en 1.1.-30.6.1999. Specifikation af bel0bene kan medlem
merne fa oplyst ved henvende!se til bestyrelsen. 

John J0rgensen 0nskede en redeg0relse for de udia'lg bestyreJsen havde haft I januar og 
februar mimed, da de havde en va'lsentlig st0rrelse 

Formand Allan Nyaa opJyste, at belobene bl.a. var benyttet til jul, tastelavn og gaver. 

Ad. 5. 
Som formand opstillede A'lan Nyaa, John J0fgensen, Marianne Olesen 09 Vagn Brand
h0j-Christensen. 

Efter indla'lg tra de opstillede blev der foretaget skriftlig alstemning. Ailan Nyaa og John 
Jmgensen lik hver 35 stemmer, Marianne Oiesen 24 stemmer 09 Vagn Barndh0j
Christensen Ilk ikke nogen stemmer og der var atglvet 1 b'.ank stemme. 

Da der var stemmelighed mellem Allan Nyaa og John J0rgensen blev der foretaget en ny 
afstemning fOi disse to kandidater. Ved denne afstemning biev John Jmgensen valgt som 
ny formand med 50 stemmer Allan Nyaa flk 45 stemmer. 
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Ad. 6 og 7. 

Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter opstillede Katja Zetterlund, Bettina Richardt, 

Ole Mortensen, Birgitte Ladegard, Thomas Marcher og Lene Mainz. 


Efter skriftlig afstemning blev Katja Zetterlund og Thomas Marcher valgt for 2 ar med hen

holdsvis 71 og 89 stemmer. For 1 ar blev Bettina Richardt og Birgitte Ladegard Pedersen 

valgt med henholdsvis 55 og 60 stemmer. Som suppleanter for 1 ar blev Ole Mortensen og 

Lene Mainz valgt med henholdsvis 45 og 42 stemmer. 


Bestyrelsen ser herefter saledes ud . 

Formand John J0rgensen 1 ar 
Bestyrelsesmedlemmer Katja Zetterlund 2 ar 

Thomas Marcher 2 ar 
Bettina Richardt 1 ar 
Birgitte Ladegard Pedersen 1 ar 

Suppleanter Ole Mortensen 1 ar 
Lene Mainz 1 ar 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udt0mt. Dirigenten takkede for en 
god generalforsamling og hrevede den kl. 20.20. 

K0benhavn K, den 

Henrik Ravnild. dirigenl 

K0benhavn K, den 

Birgit Petersen. referent 
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