
Referat af ordinrer generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 1 k Mikkelborg,
Hsrsholm den25. maj 2005.

Til stede var ejerne af folgende ejerlejligheder:

9, ll, 12, 14, 16, 25, 33, 34, 37, 42, 55, 62, 71, 76, 77, 7gr g3, 95, 96, gg, gl, 94, 100, 105n
107,1 lOn 114,115,1170119,131,1350 144,149,149,150,153,1550 159,169,  l70, l7g, lg0,
208,211.,212 o9216,

Folgende var repr€senteret ved fuldmagt:

66, 134,146,1,51 og 164

Ejeren af de usolgte lejligheder Kommunernes Pensionsforsikring var reprresenteret ved Ib
Louring samt iflg. fuldmagt af Henrik Kolind og Niels Hesseldahl

Dan-Ejendomme as var representeret ved Birthe Clement og Robert Kncirr

-----ooo0ooo-----

Dagsorden var i henhold til vedtrgteme.

Valg af dirigent
Ib Louring bod de tilstedevrerende velkommen og foreslog Birthe Clement valgt som dirigent,
hvilket blev vedtaget.

Birthe Clement konstaterede med de tilstedeverendes tilslutning, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i forhold til alle punkter pi dagsordenen.

1. Bestyrelsens aflreggelse af irsberetning for det senest forlobne ir
Ib Louring havde lavet en kort skriftlig redegorelse omfattende perioden fra ejerforeningens
etablering den 3. januar 2005 og til dato.

2. Bestyrelsens forelreggelse til godkendelse af irsrapport og status med pitegning.
Punktetudgik, da2005 er 1. regnskabsSr.

3. Bestyrelsens forelreggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsir
Det henvistes til det frernsendte udkast til driftsbudget 2005.
PA foresporgsel kunne Ib Louring oplyse, at driftsbudgettet var udfrerdiget under hensyntagen
til driften af ejendommen i tidligere ir. P.t. var der ikke tegn p&, at der ville vrere afvigelser i
forhold til budgettet. Ejendomsfunktionrer pi kr. 1.000.000 omhandlede sivel vicevert, gart-
ner som rengaring.

Driftsbudgettet blev godkendt med samlede driftsudgifter pa kr. 4.000.000.
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4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ib Louring foreslog, at bestyrelsen blev udvidet fra nuvrerende 3 medlemmer til 5 medlem-
mer, hvoraf de nuverende 3 bestyrelsesmedlemmer ville fortsrette.

Til ovrige 2 bestyrelsesposter var der opstilling af folgende:

Lise Kure, Mikkelborg Park 16, l.tv.
Thomas Flandrup. Mikkelborg Park 17,I.th.
Kirsten Havgaard, Mikkelborg Park 13, st.tv.

Der blev afholdt skriftlig afstemning.

Valgt til bestyrelsen blev:

Lise Kure (2.531stemmer efter fordelingstal)
Thomas Flandrup (2.298 stemmer efter fordelingstal

Kirsten Havgaard (339 stemmer efter fordelingstal) blev ikke valgt - men overgir som sup-
pleant.

Bestyrelsen bestar herefter afi

Ib Louring (formand), Sampension A./S, Tuborg Havnevej 14,2900 Hellerup, tlf .7733 1877
Henrik Kolind, Sampension A/S, Tubrog Havnevej 14,2900 Hellerup, telefon 7733 1877
Niels Hesseldahl, Sampension A/S, Tuborg Havnevej 14,2900 Hellerup, telefon 7733 1877
Thomas Flandrup, Mikkelborg Park 17,l.th.,2970Harsholm, tlf. 2244 6619
Lise Kure, Mikkelborg Park 16, 1.tv., 2970Hsrshohn, tlf. 4586 6873

5. Valg af suppleanter for bestyrelsen
Kirsten Havgaard valgtes som suppleant for Thomas Flandrup og Lise Kure
Janne Schmidt Hansen valgtes som suppleant for Ib Louring, Henrik Kolind og Niels Hessel-
dahl

v 6. Valg af revisor
Deloitte valstes som revisor

7. Valg af administrator
Dan-Ejendomme as valgtes som administrator.

8.-9.Behandling af indkomne forslag - [ventuelt
Indkomne forslag var runddelt til de tilstedevrerende.
Birlhe Clement oplyste, at punkteme reelt ikke horte til under dagsordenens punkt 8 og for-
slog, at dagsordenens punkt 8 og 9 blev behandlet samtidig.
De fremsendte emner eller punkter blev forelagt af forslagsstillerne. Ib Louring bemrrkede,
alman ville tage punkterne op pe et kommende msde i bestyrelsen.
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Pi foresporgsel kunne Ib Louring oplyse, at man forventede Kommunernes Pensionskasses
ejerandel af lejlighederne vil blive under 50o/o i labet af sommeren 2006. Det er naturlievis
aftangig af fraflytninger. Alle opsagte udlejede lejligheder vil blive solgt.

-----ooo0ooo-----

Dato: /6,6. o 6

Som dirigent:
Dato: /5- 6 ai
Som formand:

Birthe Clement
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