
 
 

 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. januar 2017 
 
 
        7 af 10 lejligheder med et samlet fordelingstal på 73/100 - heraf 2 fuldmagter (F) - var repræsenteret: 
         

Lejl. Navn F-tal  Lejl. Navn F-tal 

1  0  6 Alex Salkvist Jørgensen (F) 9 

2 Tina Thorsted (F) 9  7 Morten Randløv-Andersen 9 

3 Peter Werner Christensen 9  8  0 

4 Morten Randløv-Andersen 9  9  0 

5 Olaf Westerman 14  10 Erik Jarnlev 14 

                  
Den udsendte dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af yderligere et bestyrelsesmedlem 

3. Valg af fortovsløsning - Asfalt eller fliser med asfalt mod vej og slotsgrus mod hæk 

4. Information om foreløbigt regnskabsresultat for 2016 

5. Eventuelt 

1. Valg af dirigent og referent: 

 Morten Randløv-Andersen blev valgt til dirigent 

 Erik Jarnlev skriver referat. 

2. Valg af yderligere et bestyrelsesmedlem 

 Peter Werner Christensen blev énstemmigt valgt. PWC er medejer af lejl. 3 - nr. 18, 1. tv. 

3. Valg af fortovsløsning - Asfalt eller fliser med asfalt mod vej og slotsgrus mod hæk 

 Der var delte meninger om, hvilken løsning der var mest holdbar.  
Vedligeholdelse blev drøftet. Markeringerne viste, at et klart flertal foretrak fliseløsningen 

 Selve afstemningen gav efter fordelingstal 55 for fliseløsningen og 18 for asfaltløsningen 

4. Information om foreløbigt regnskabsresultat for 2016 

 Formanden Erik Jarnlev informerede om, at december-regnskabet manglede enkelte poster, men at der 
forventedes et overskud 

 Det blev besluttet, at der kunne hensættes et beløb til brug for fortovsrenovering i 2017 

5. Eventuelt 

 Ligesom med cykelløsningen skal ejerne af tørrestativer sætte navn på deres stativer senest 31. januar. 
Tørrestativer uden navn vil pr. 1. februar blive betragtet som overdraget til ejerforeningen. 
Tørrerummet bør tømmes hurtigere end det sker nu.  

 Alle beboere - ejere som lejere - må være opmærksomme på affaldsbehandlingen. Kun storskrald må 
placeres i den brede mellemgang - og ved afhentning sætter hver lejlighed eget skrald op på fortovet 

 
 
         
 
             ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 
                        Morten Randløv-Andersen - dirigent                                 Erik Jarnlev - formand og referent 


