AB Dannebo 3
Referat fra 1. generalforsamling afholdt i Fælleshuset
torsdag den 22. marts 2018.
15 andelshavere (12 andele) var repræsenteret, og generalforsamlingen var således
stemmeberettiget. Ligeledes deltog administrator John Dalgaard
1. Valg af dirigent. Lis Donsø blev enstemmigt valgt. Lis bød velkommen, og bekendtgjorde at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent. Marianne Mouritzen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning. Lis informerede om, at beretningen var omdelt sammen med
indkaldelsen, og burde således være bekendt af alle, hvorfor kun de vigtigste ting i beretningen
blev gennemgået.
4. Regnskab. John Dalgaard gennemgik regnskabet, og enkelte punkter blev uddybet. Som det ses
i Årsregnskabet er der en stigning af de enkelte boliger i forhold til sidste år.
Årsregnskabet samt værdifastsættelsen blev herefter enstemmigt godkendt.
5. Valg af administrator. John Dalgaard blev enstemmigt genvalgt.
6. Valg af revisor. Frantz Slisz blev enstemmigt genvalgt.
7. Forslag. Der var ingen indkomne forslag.
8. På valg:
•
•
•
•
•
•

Næstformand Sille Pinborg blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Stephen Donsø blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Karl Marinus Kristensen blev valgt for 2 år.
1. suppleant. Egon Andreasen blev valgt for 1 år.
2. suppleant Hans Christian Limkilde blev genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen ser pr. 22. marts 2018 ud som følger:
Formand: Marianne Mouritzen
Næstformand: Sille Pindborg
Bestyrelsesmedlem: Karl Marinus Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Stephen Donsø
Bestyrelsesmedlem: Inger Hulkvist
1. suppleant: Egon Andreasen
2. suppleant: Hans Christian Limkilde
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Eventuelt. Der blev på generalforsamlingen informeret om, at vi i år skal male det lysegrønne
træværk. Maling vil som tidligere, blive indkøbt, og kan afhentes på en nærmere bestemt dato.
Dette vil der blive informeret mere om i løbet af maj måned.
Bestyrelsen takker de andelshavere der tog sig tid til at deltage i generalforsamlingen. Desværre er
der en del andelshavere, som ikke møder op til vore fælles arrangementer, herunder også
generalforsamlingerne. Ingen er i tvivl om, at det er en andelsbolig man har købt sig ind i, med
dertil hørende ansvar og interesse. Foreningen vedligeholder og fungerer ikke af sig selv. Det gør
den kun fordi der er frivillige der stiller op, og deltager aktivt, både arbejdsmæssigt og socialt.

Husk 1. fælles arbejdsdag den 5. maj. Bestyrelsen modtager gerne forslag til opgaver.
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Referent Marianne Mouritzen, 28. marts 2018

