Referat Ekstraordinær generalforsamling 26. April 2017
Fremmødte 22 andelshavere 3 fuldmagter
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af ny revisor
3. Eventuelt
1. Ole Pedersen fra bestyrelsen blev valgt til dirigent og Jens Pallisgaard fra bestyrelsen
valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt
den 16. April 2017
2. Det blev fremlagt fra bestyrelsen et referat fra mødet med registreret revisor Per
Larsen og hvilket tilbud Data revision v/Per Larsen har givet foreningen for at revidere
regnskaberne kr. 21.000 ex. Moms.
Det blev fremført, fra beboerne, at der var større tryghed ved at bibeholde en
statsautoriseret revisor selvom honoraret i 2015/16 var kr. 63.150 ex. Moms.
Det blev fremført, at det var hensigtsmæssigt, at adskille mulige interesser mellem
administrator og revisor.
Det blev fremhævet, at det ikke skulle være beløbets størrelse der skulle være det
afgørende, men hvor man kunne have den største tryghed.
Det skal være hos en statsautoriseret revisor er generalforsamlingens beslutning,
fremadrettet.
Forslaget om at skifte revisionsselskab blev forkastet markant med 21 stemmer imod,
1 for og 3 undlod.
3. På spørgsmålet om informationerne i gården og ikke i opgangene blev det fremført, at
ved at have en informationstavle i gården kunne der skabes en dialog mellem
andelshaverne. Alt hvad der er i talven ligger også på internettet. Når alle har afleveret
deres e-mail adresser kommer det også via mail.
Ældre beboere kan få referatet lagt i postkassen på ligefod med fritagelse for eboksen.
Bestyrelsen skal bare have besked.

Dirigent
Ole Pedersen

Formand
Lars Christensen

Bestyrelsen har modtaget denne meddelelse hvori Deloitte de skriver, at:
”Annemarie Angel har valgt at gå på pension, hvilket har givet anledning til revurdere vores
betjening af kunder indenfor andelsforenings-/ejerforeningssegmentet”. Og ”Vi har derfor
valgt at samarbejde med RI (Revisionsinstituttet) om overtagelse af vores kunder, da RI har
samme, store fokus på kundesegmentet med mange års erfaring, og som allerede betjener et
betragteligt antal foreninger”.

RI er ligeledes et statsautoriseret revisionsfirma og lægger sig derfor op ad den vedtagelse der
skete på mødet den 26. April.
Deloitte skriver endvidere: ”Vi planlægger og forventer at RI overtager opgaven allerede med
virkning for 2017 under forudsætning af, at administrator og bestyrelse godkender revisorskiftet
fra Deloitte til RI”.
Bestyrelsen konkluderer, ud fra beslutningen i pkt. 2 at vi kan følge Deloitte’s anbefaling og
skifte til Revisionsinstituttet men at vi på den ordinære generalforsamling får det endelig
godkendt.

