Ejerforeningen Kornmarken
Perikumvej 25 – 9000 Aalborg
www.kornmarken.dk

Ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Kornmarken
Onsdag d. 11. Oktober 2017 Kl. 18.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag fra bestyrelsen. Valg af administrator pr. 01.01. 2018 til foreningen. Lindhart
Ejendomsadministration Aps.
3. Eventuelt.
Valg af dirigent. Simon valgt
Lindhart Ejendomsadm. Fortæller om firmaet. Der kommer indlæg fra fremmødte. De bedes
rettet efter indlæg fra Lindhart.
Lindhart forsætter indlæg om hvem Lindhardt er som firma og hvad de kan tilbyde. Jævnfør
udsendt bilag fremsendt sammen med indkaldelsen.
Samt beregning af udgift i forhold til adm. Pr fordelingstal. Jævnfør udsendt bilag.
Der bliver rejst kritik af de møder der har været afholdt uden kasseren. Ib kommer også med
indlæg omkring diverse tilbud. Ib påpeger at vi i dag selv får de penge ind ved ejerskifter, i år er
det 10.000 kr. Lindhart tager 1800 for det pr stk. Som DE får !!!!
Vi har ca 100 bilag om året, ingen problem med det. Ib klarer det meget nemt. Vi vil kunne
spare en del penge ved at selv at drive foreningen. Vi vil ikke kunne undvære en kasserer
alligevel.
Ib har ikke udtrykt ønske om at stoppe.
Ordstyren bryder ind i diskussionen og stopper diskussionen. Der kommer forskellige indlæg
fra beboerne. Der er lidt for og imod. Der er ikke en samlet holdning i bestyrelsen. Der har
været lidt misforståelser omkring Ib´s ønske om at stoppe.
Vi går til afstemning om vi vil have ny adm.
Valget er Ja hvis man ønsker ny adm. Nej vi bibeholder Ib.
Der stemmes ifølge vedtægterne.
Der er afgivet 386 stemmer i forhold til fordelingstal.
Der er stemt 249 Nej og 111 Ja. Resultatet er at Ib forsætter som administrator for foreningen.
Tak for god ro og orden.
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