
Ande I sboligforeningen
"Thorsbo"

Referat af ordinær generalforsamling i AB Thorsbo
Torsdag d. 19 maj 2016 kl. 19:00 i Reerslev forsamlingshus

Til stede:
Conni Hacker 12 C, Susanne og Jørgen Hansen 12 D, Trine Simonsen 12 F, John Nielsen og Birgit Hansen

12 G, Lone Jensen l2H, Jørgen Holm Holmsted og Else Nielsen 12 I, Anna Lindhøj og Bent Mørkholm 12

K.
Henrik Nielsen (Revisor)

Fuldmagter:
Conni 12 C medbragte fuldmagler fra 12 Aog 12B.lfølge vedtægterne må samme husstand kun medbringe
1 fuldmagt. Derfor var kun en fuldmagt gyldig.
Jørgen 12 D havde fuldmagt med fra 12 E.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henrik, som vælges til dirigent.
Dirigenten fastslar at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed lovlig.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning

3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder godkendelse af værdiansættelse
Årsregnskabet er uddelt til alle andele.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Forelæggelse samt godkendelse af budget samt justering af boligafgiften.
Generalforsamlingen godkendte budgettet og boligafgiften med den bemærkning at de

55.000 ud af de 245.000 ikke er øremærkede.

5. Forslag.

a.Indkomne forslag
Der var et forslag omkring omkonvertering af prioritetslån til lavere rente. Realkredit
Danmarks opstilling er vedlagt referatet. Forslaget vil kun blive realiseret, hvis
Realkredit Danmarks tilbud er lige så positivt til juli, som det først givne.
Forslaget er vedtaget med 8 stemmer for.

6. Valg af bestyrelse.
På valg er formand Susanne Hansen, der ikke ønsker genvalg.

Valgt er ny formand Birgit Hansen 12 G
På valg er John Nielsen, der ikke ønsker genvalg.

Valgt er Susanne Hansen 12 D for en periode på 1 år.

På valg er bestyrelses medlem og kasser Lone Jensen, der ikke ønsker genvalg som
bestyrelsesmedlem, men ønsker at fortsætte som kasserer.

Valgt er Anna Lindhøj l2K for en periode på2 åtr.



Lone Jensen l2}{ fortsætter som kasserer og valgt som suppleant.

Trine Simonsen 12 F er valgt som suppleant.

7. Yalg af administrator
Andelsboligforeningen ønsker ikke en administrator.

8. Valg af revisor
Henrik Nielsen fortsætter som revisor

9. Nedsættelse af diverse udvalg

a. Grønt udvalg
Christer 12 A, Bent 12 K

b. Festudvalg
Camilla 12 Aog Charlotte 12 B

c. Drifts- og vedligeholdelses udvalg
Jørgen 12 I og John 12 G

10. Eventuelt
Jørgen 12 D gjorde opmærksom på, at det er

hensigtsmæssigt for regnvandstønden, når der har været tappet vand.
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Bestyrelsens beretning.

I 2015 har der været aflroldt 6 bestyrelsesmøder - tre inden den ordinære Gf. i maj og tre efter. Derudover har der

været en ekstraordinær generalforsamling i 2015 samt et skurmøde, to arbejdsdage og en kækklipning.

Generalforsamling i 2015 bød på vedtægtsændringer, således at disse blev opdateret i forhold til ABF's anbefaling og

samtidig passer til AÆ Thorsbo.

Som op:hlgning på sidste års generalforsarnling er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for vores ejendom af
firmaet VOPA. Ligeledes er rosenbedet ryddet og beplantningen omkring frugttræeme på grundejerforeningens

område er flyttet, så buskene nu star i forlængelse af kompostpladsen. Smag og behag er forskellig; men jeg synes det

er flot. Tak til de hårdtarbejdende "fl1ttefolk".

Arbejdsdap: På årets arbejdsdage blev der lavet de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i god stemning og med

fælles frokost

Det skal lige tilføjes, at der i løbet af sommeren opstod et grønt udvalg bestaende af Christer, Connie og Bent. Rigtig
dejligt!

Efterarets arbejdsdag sluttede med et skurmøde, hvor vi drøftede den nye vedligeholdelsesplan. Der var en



overvejende stemning for at gå i gang med tagrenderne, da især nordsiden var generet afoverløb.

Bestyrelsen indhentede to forskellige tilbud - og

Der var en Ekstraordinær genera[al$mligg;d. 16. november 2015, hvor det blev besluttet at udskifte tagrender på

hele ejendommen inkl. cykelskur og redskabsskure samt sikre skotrenderne mod gården med zinkinddækning.

Arbejdet påbegyndtes i december og blev afsluttet i 2016.

Fest: Vores festudvalg med Charlotte i spidsen arangerede på foreningens 25 års fødselsdag en dejlig brunch. M
tilbragte noglehyggelige timer i gåtrden i sol og blæst.

Juletræstændingen med både risengrød og gløgg med æbleskiver er vist blevet en tradition, som vi alle ser frem til.

Økonomi: Økonomisk har det igen været et roligt ar, skønt de sidste vandvarmere valgte at lade sig pensionere, og

derfor blev udskiftet på stribe. Det har betydet, at der er sat mindre ind på vedligeholdelseskontoen end planlagt. Lone

og Henrik vil forklare nærrnere, og jeg vil overlade til generalforsamlingen at bedømme årsregnskab og budget.

Rafn & Søn: Rafn & Søn mener, at vi stadig har penge til gode i forbindelse med for meget betalt eiendomsskat.

Derfor klagede de til Landsskatteretten 8. januar 2015. Der ligger sagen stadig og kan gøre det i flere ar. Vores

kontrakt med Rafn & Søn ophører i september i ar, så det bliver op til den ny bestyrelse attage beslutning om et evt.

fortsat samarbejde.

Tak: Tak til bestyrelse og suppleanter for endnu et ar med godt samarbejde og gode diskussioner, og til Lone for med

sikker hand og overblik at klare økonomien. Tak for jeres støtte og opbakning i de ar jeg har været formand.

Tak til Birgit for vores dejlige hjemmeside og til både Birgit og Jørgen Holmsted for vedligeholdelsesarbejdet.

John og Jørgen Ha er begge i grundejerforeningen, hvor de taler vores sag.

Connie sørger for drikkevarer og mange andre ting til vores arrangementer.

Grønt udvalg sørger for at her er pænt og at vi har noget at arbejde med, og festudvalget sørger for at vi også kan have

det sjovt.

Og "min' Jørgen er der altid med en hjælpende hand.

Tak til Jer alle!

På bestyrelsen vegne

Susanne


