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Valg af dirigent

Bestyrelsen anbefalede at Rasmus Wind blev valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen
støttede op om.

Valg af referent

Bestyrelsen anbefalede at Tom Rasmussen blev valgt som referent, hvilket generalforsamlingen
støttede op om.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, og at den derfor var gyldigt.
Herefter blev ordet givet til Sune Lohman, som fremførte årsberetningen.

Årsberetning

Arbejdsområder 2022

Nyt medlem af bestyrelsen efter John Ejlskov er fraflyttet Sejlet. Jan Laursen er trådt ind i stedet
for.

Udskiftning af beslag på altanglas. Det blev afsluttet i oktober. Samlet omkostning på ca.
220,000. Dette har gjort et stort indhug i foreningens egenkapital, hvorfor det anbefales at
bidraget hæves med 12.5%

Eftersyn af spildevandspumper. Der er udskiftet en pumpe, og et rør er blevet forlænget. Det er
blevet anbefalet at vi udskifter overvågningstavlen i kælderen, men det er udskudt.

Indbrud i kælderen. Der arbejdes på to løsninger. Videoovervågning eller ændring af dørene.
Generalforsamlingen var positive overfor løsningen med chips på dørene inde i bygningen, men
bestyrelsen skulle arbejde videre med begge muligheder.

Elbilsløsning. Må ikke påvirke andre beboere. Sidste løsning var eltavleløsningen. Det
anbefales at det bliver ejerforeningen der driver processen fremadrettet.

Vi har fået en ny energimærkning. A2010

Vi har fortsat et varmetab i bygningen. Beboere bør derfor være opmærksomme på store
udsving i deres afregninger.



Regnskab

Regnskabet blev gennemgået med særligt fokus på den store udgift i forbindelse med sikringen
af altanglas. Denne udgift er grunden til det store underskud i 2021, og således også grunden til
budgetafvigelsen. Dette har gjort et stort indhug i egenkapitalen, hvilket også blev gennemgået.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Budget

Som det vigtigste i 2022 blev bidrag forøgelsen på 12,5% diskuteret, men i lyset af de stigende
priser i samfundet, og reduktionen i egenkapitalen over de seneste to regnskabsår, blev det
godkendt sammen med budgettet.

Valg af medlemmer

Sune og Tom er genvalgt.
Jan, der var tiltrådt bestyrelsen som suppleant, ønskede ikke at stille op.  Karin Skjoldager blev
valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter

Jan og Heidi Laursen blev valgt som hhv. 1. og 2.  suppleant.

Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler Deloitte, hvilket generalforsamlingen stemte igennem.

Valg af administrator

Bestyrelsen anbefaler LEA, hvilket generalforsamlingen stemte igennem

Indkomne forslag

Der er ingen indkommene forslag.

Eventuelt

Der blev spurgt ind til udsugningen. Bestyrelsen arbejder videre med det.

Der blev spurgt ind til servicetjek på taget. Undersøg om vi har en aftale. Bellinge tagpap har
tidligere afgivet et tilbud.


