
Andelsboligforeningen Sundparken
Rantzausminde afd. G.

Referat
af generalforsamling d. 6. maj 2021.

Formanden byder velkommen. 11 andele repræesenteret, fuldmagt fra #70, ejer til beboer. 3
beboer ikke tilstede, ingen fuldmagt.

Valg af dirigent og referent. Dirigent: Louise #70, konstaterer at der er indkald
rettidigt og at dagsorden og regnskab er udsendt iht.gaæeldenderegler.

Umiddelbart vaælges ingen stemmetaæellere, kan gores ved behov.

Referent: Lotte #46.

Punkt 1

Punkt 2 Bestyrelsens beretning. Godkendt uden kommentarer.

Forelaeggelse og godkendelse af årsrapport.Punkt 3

Opmærksomheden henledes på en aendret regnskabspraksis som følge af krav fra
Erhvervsstyrelsen. Ændringen betyder, at markedsvaærdien af renteswapaftaler skal
indregnes som en del af foreningens prioritetsgaæld. Markedsvaærdien registreres
direkte på foreningens egenkapital, hvilket p.t. fär egenkapitalen til at fremstă
negativ. Endringen har ingen betydning for detregnskabsmaæssigeresultat og
pavirker ikke andelsvaærdien.

Det bemærkes, at den regnskabsmæssige værdi af ejendommen er opskrevet med
1,2 mill.kr.

Arsrapporten enstemmigt godkendt.

Punkt 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om
fastsaettelse af boligudgiften.

Drifts-og likviditetsbudget godkendt. Boligafgiften fastholdes uaændret.



Forslag fra bestyrelsen (sesaærskilt dokument)Punkt 5

Bestyrelsenforeslär at denuvaærendestáltagrender, i2022,udskiftesmed
zinktagrender på de resterende 6 huse.
100% enighed om at udskifte tagrender, afstemning ved håndsoprækning. iførste
omgang vil vi bede Henrik Daugaard om et tilbud. Vi indkalder til ekstra ordinær
generalforsamling inden der bliver lagt en ordre. Enighed om fokus på pris OG
godt håndværk.

1.

Bestyrelsen foreslår at udvendige fugninger ved døre og vinduer, i 2022,
udskiftes og males i nødvendigt omfang
Afstemning ved hånd håndsopraækning, 100% enighed om at det skal gøres og at
vi skal indhente nogle tilbud og herefter indkalde ekstra ordinær
generalforsamling for i enighed at beslutte hvad vi går med.

2.

Bestyrelsen foreslàr følgende ændringer i vedtaægterne:
$3, stk. 3 tilføjes: På ethvert tidspunkt må højst 3 af foreningens boliger være
erhvervet som forældrekøb.
Afstemning ved håndsoprækning, 6 for, 4 imod og 1 blank stemme. Forslaget kan
ikke besluttes. Det kan evt. tages op på et senere tidspunkt.

3.

$26, stk.5 tilføjes: Endvidere kan en person der beboer en andel, som er
erhvervet ved foraældrekøb,vaælgestil bestyrelsen. Afstemning ved
handsopraekning, 100% for, forslaget vedtaget.

4.

Indkomne forslag. Ingen.Punkt 6

Punkt 7 Vedtægterne $11, vedrgrende fremleje, indskæerpes.

11Fremleje:
Stk. 1 En andelshaver, der har boeti andelsboligen i normalt mindst et halvt år, er
berettiget til at fremleje eller -láne sin andelsbolig med bestyrelsens tilladelse.
Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af
sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold,
militertjeneste, midlertidig forfilyttelse eller lignende for en begrænset periode, på
normalt højest 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald,
uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Hvis en
andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen i
minimum èt år, før en ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende
fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for
lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsaættelse, overholdes.

Stk. 2 Fremleje eller -Hän af enkelte vaæerelserkan tillades af bestyrelsen på de
betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.



Stk. 3 En andelshaver, der har erhvervet andelsboligen som foraældrekøb, jf. 5 3, stk.
3, kan fremleje denne til biologiske børn og adoptivbørn eller biologiske forældre og
adoptivforældre på ubestemt tid.

Valg af bestyrelse.

På valg er:

Formand- Bøje Vandsp #42 modtager genvalg. Genvalgt

NielsJessen#66 modtager genvalg. Genvalgt

Punkt 8

Bent Lander #48-modtager ikke genvalg. Irene #52 valgt. Tak til Bent for mange
gode møder, vi har købt en lille flaske portvin og ckokolader som en lille tak.

Valg af suppleanter. Birgit #40 valgt som 1 suppleant og Lise Lotte #34 som 2
suppleant.

Punkt 9

Valg af revisor. Genvalgt, enstemmigt.Punkt 8

Eventuelt. Ingen punkter.Punkt 9.

Mødet sluttede 17:15.
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