Referat af ordinær generalforsamling
i
Ejerforeningen Hostrupsvej 12-14
afholdt onsdag d. 1. juli 2020 kl. 19:00
i gården Hostrupsvej 12-14

Der var ved generalforsamlingens start fremmødt repræsentanter for 15 lejligheder.
Foreningens administrator, Advodan Glostrup, var repræsenteret af advokat Torben Thomasen.
Formanden Richard Flamsholt bød velkommen til alle og især de nye.

Torben Thomasen konstaterede at generalforsamlingen var forsinket pga. Corona situationen, men lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig, og gav ordet til formanden.
2. Aflæggelse af årsberetning
Formanden holdt en kort beretning om årets aktiviteter.
Renoveringen af fortrapper er afsluttet, og der er foretaget murgennembrud i kælderen, således at
cykelkælderen er blevet udvidet.
De nye bagdøre har drillet en del, men det er nu fixet.
Brunata har installeret en fjernaflæsningsenhed på loftet.
De nye vedtægter, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling, er nu tinglyst.
Vi har skiftet forsikringsselskab fra Codan til Topdanmark.
Foreningens website, www.hostrupsvej12-14.dk, er flyttet til en anden server, og det er nu muligt for
bestyrelsen at sende mails til alle medlemmer.
På sidste års arbejdsdag blev der plantet nye træer, kirsebær som snart er modne og æbletræer. I år
planlægges arbejdsdagen til lørdag d. 22. august.
Der blev holdt hyggelig juetræstænding med glögg og æbleskiver.
Henrik og Uffe har sørget for at fjerne graffiti fra facaden. Henrik har desuden forestået ekstra rengøring af
trappeopgangene í Corona-tiden.
Pga. tærede rør på loftet har Richard haft vandskade.
Storskraldsrummet er genoprettet, men brug det ikke til byggeaffald ved f.eks. køkkenrenoveringer.
Husk at lukke bagdørene, da vi har haft to indbrud for nylig.
Med hensyn til frasalget af tørreloftet er byggetilladelsen næsten på plads, og Christian går snart i gang med
ombygningen.
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1. Valg af dirigent og referent
Advokat Torben Thomasen blev valgt som dirigent, og Kim Hess blev valgt som referent.

Efter debat om bl.a. bagdørene blev beretningen taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsrapport 2019
Torben gennemgik regnskabet for 2019 som er godkendt af revisor, og viser et overskud på 2.700 kr.
Større post er nye kælderdøre til 95.565 kr.
Desuden viser regnskabet et byggelån på 847.981 kr. for de lejligheder, der valgte at gå med i
låneordningen. Foreningens egenkapital ved årsskiftet var 149.062 kr.
Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.
6. Forelæggelse af budget 2020 til godkendelse.
Torben gennemgik budgettet, som indeholder en stigning i fællesudgifterne på 2% med virkning fra 1/12020. Budgettet blev vedtaget inkl. stigningen i fællesudgifterne.
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
To bestyrelsesmedlemmer, Henrik og Christian, var på valg og søgte begge genvalg. Der meldte sig ikke
andre kandidater, og bestyrelsen sammensattes derfor ved fredsvalg således:
Formand Richard Flamsholt, 12, 4.th. (på valg i 2021)
Henrik Røder, 14, 2.tv. (på valg i 2022)
Christian Holm Clementsen, 14, 4.tv. (på valg i 2022)
Kim Buchwald Hess, 14, 1.th. (på valg i 2021)
Uffe Wind, 12, 4.tv. (på valg i 2021)
Suppleant: Stina Bothilde Rossen, 14, st.tv. (på valg i 2021)
8. Valg af revisor
Buus Jensen genvalgt som revisor.
9. Valg af administrator
Torben Thomasen genvalgt som administrator
10. Eventuelt
Ingen ønskede ordet.
Richard afrundede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet kl. 19:40
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4. Fremlæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen
Ingen vedligeholdelsesplan.

Richard Flamsholt
Formand

Henrik Røder

Christian Holm Clementsen

Uffe Wind

Torben Thomasen
Dirigent

Kim Buchwald Hess
Referent
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