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Valg af bestyrelsessup.

6.

Valg af revisorer.

7.

Valg af revisor sup.

8.

Evt.

Valg af dirigent
Indkaldelsen til generalforsamlingen godkendt
Charlotte valg som dirigent.

2. Formand og kasserer beretningen.
Åbnet for vandet til springvandet, blomsterkummer tilplantet. Vanding af planter blev
overtaget af Inga og mfl. Der er rep. kloakrør ved nummer 29, der viste sig yderlige
problemer med revnet rør. Det gav lidt forsinkelse i regnskabet pga. regningsproblemer. Ca.
14.000 udbetalt i 2018.
Pas på med cigaretskodder ! At de ikke bliver smidt til gene for naboerne.
Der skal sættes lås i døren til kælderrummene ved opgang 19. For at forhindrede indbrud.
Der kan hentes poser på storskrald Over Kæret. Der blev ikke sendt poser med ud sammen
med de nye containere. Det bliver man nød til at selv at hente.
Der afhentes ikke affald, altså storskrald mere efter aftale. Man skal selv aflevere.

Kasserens beretning:
Redegjorde for regnskab og budget. Begge godkendt.

.
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3. Forslag:
Forslag for at få kontorhold beløb ned. kontorhold beløbet falder med 4000 kr. fordi telefon
tilskuddet falder. Regnskabet godkendt.
Der etableres en grundfond, til at betale bidrage til eventuelle skader som forsikringen ikke
dækker helt.
Forslag fra Morten: Opsættelse af altaner på de et værelses lejlighederne. Morten vil selv tage
tilbud hjem. Er her desværre ikke.
Forslag fra Charlotte: Der laves en gruppe som tager sig af planter. Godt forslag. Jette,
Charlotte er med, gruppen er åben for alle som interesserer sig for det.
Adm. tillægget skal godkendes på generalforsamlingen. Forslag om elevatorer i stedet for
affaldsskakter.

4. Ny bestyrelse:
Charlotte, Bodil, Ib og Joanna valgt. Bestyrelsen konstituerer sig..

5. Børge er suppleant.

6. Valg af revisorer.
Bilagskonsulenterne Søren og Anna forsætter.
7. Valg af revisor sup. Frafaldet.
8. Eventuelt.
Forslag om nyt træværk med isolering. Birthe kommer med forslag om renovering af
legepladsen. Bestyrelsen tager det op. Der skal kikkes op på rutsjebanen, den er fordårlig..

Formanden takkede for god ro og orden.

Referent Bent Hedegaard

Dirigent Charlotte Thomsen

