
erforeningen Matr.nr.
11 fr af Frederiksberg. Generalforsamlingen blev afholdt hos formand Jacob Dahl Rendtorff,

 30 ejere.

1. Valg af dirigent og referent

Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og referent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for

2. Bestyrelsens beretning

 grundpakken, der
r ved henvendelse

Det er muligt at framelde sig YouSee-grundpakken ved henvendelse til administrationen.

re det en gang til.

Der er fra bestyrelsen truffet beslutning om at vedligeholde ejendommens mulighed for
internet med nye kabler, og der er derfor ved at blive lagt fiberkabler ind af Fiberby. Fiberby
leverer billigere og bedre internet end YouSee.

Fiberbys priser er ca. 50 % af det, som YouSee tager for samme vare.

Hjemmesiden er ikke blevet opdateret, men der er for nylig blevet udpeget en ny webmaster.

 til Henrik

g der var

Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.



4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag

fed

l
g maling

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2: Bestyrelsen stiller forslag om, at ejendommen vinduer mod ga
inansieres af ejerforeningens

likvide midler.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3: Forslagsstiller begrundede sit forslag og oplyste, at han ved to lejligheder ikke
var det i forbindelse

istreret. Clausen
 altid

Bestyrelsen oplyste, at de syntes, at samarbejdet med administrationen var i orden.

afstemning.

5. Vedtagelse af budget

sesudgifter
blev sat til kr. 100.000.

Budgettet er inkl. udgifter til maling af vinduer.

erne sammen
med referatet.

 nyt
bestyrelsesmedlem valgtes uden modkandidater Rasmus Kamstrup Bogetoft.

1. suppleant Lars Kiertzner blev genvalgt og ny 2. suppleant blev Nils Oskar Smed.



Formand        Jacob Dahl Rendtorff          Adilsvej 9, st.

Bestyrelsesmedlem      Mikkel Cramon           Roarsvej 24, 3.tv.
Bestyrelsesmedlem  Rasmus Kamstrup Bogetoft  Adilsvej 9 A, st.tv.

1. suppleant          Lars Kiertzner           Roarsvej 24, st.th.
2. suppleant    Nils Oskar Smed   Adilsvej 9 A, 1.th.

7. Valg af revisor

Som revisor genvalgtes enstemmigt Henriette Uggerly.

9. Eventuelt

bagtrapper, herunder fornyelse af elektriske installationer.

attelse skulle alle
have et loftrum nu.

e, men det

ulle overvejes en

 i

Det henstilles, at der ikke bliver parkeret cykler op ad butiksruder.

20.46.

Som dirigent og referent:          Som formand:
UNDERSKRIVES MED NEMID          UNDERSKRIVES MED NEMID
__________________________        __________________________
Advokat Claus Clausen              Jacob Dahl Rendtorff




