
Aarøsund Andelsboligforening 18. august 2020

Referat af Generalforsamling 14. august 2020.

Jf. dagsorden udsendt 02. juli 2020.

Bilag: 1. Stikord til formandens beretning.
2. Skema 

Deltagelse: Hus C, H, K og L var ikke repræsenteret. Øvrige huse var repræsenteret. 
Ekstern Revisor, Jørgen Søndergård, deltog i hele Generalforsamlingen.

Formand Svend Vogt bød velkommen og takkede Elly for husly, samt for fremmødet. 

Ad. pkt. 1 (Valg af dirigent):

Som dirigent valgtes Inger Marie Haahr. Dirigenten konstaterede, at 
Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Regnskabet og budgetter var sendt/omdelt til 
alle huse. Ingen bemærkninger hertil.

Ad. pkt. 2 (Bestyrelsens beretning):

Formanden berettede om arbejdet i det forgangne år og omtalte herunder 
forhold som anført i bilag 1. 

Annemarie rejste spørgsmålet om rensning af tagrender. Bliver udført i 
efteråret. Ingrid Kiil rykkede formanden for svar vedr. Isætning af oplukkeligt vindue i 
terrassedør (egenbetaling). Formanden følger op. Drøftelse af miljøstationen. Per rykker 
PROVAS for den sidste beholder (blød plastik).

Formanden takkede bestyrelsen og revisorerne for godt arbejde.

Ad. pkt. 3 (Regnskaber):

Efter aftale med Elly gennemgik Jørgen Søndergård regnskabet og budgettet. 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Ad. pkt. 4 (indkomne forslag):

Ingen.

Ad. Pkt. 5 (valg til bestyrelsen):

Elly Friis og Per F. Henriksen blev genvalgt med akklamation. 

Som suppleant genvalgtes Ulla Bohnsen med akklamation.
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Ad. Pkt. 7 (valg af revisorer):

Som intern revisor genvalgtes Astrid Thomsen med akklamation. 
 

Som ekstern revisor accepterede Jørgen Søndergård at fortsætte arbejdet for 
foreningen.

Ad. pkt. 8 (eventuelt):

Følgende emner blev rejst og drøftet:

Formanden fortalte, at Hus H er solgt pr. 1. august 2020.
Endvidere er Hus L nu sat til salg.
Formanden omtalte, at defekte rør løbende vil blive udskiftet i alle huse.
Flere spørgsmål til antennen. Formanden redegjorde.
Elly havde været i kontakt med Hans Peter vedr. brug af Haveaffaldsgården. Sammen har 
de lavet et skema (se bilag 2), der uddyber de opsatte skilte. 
Annemarie spurgte til udlejning af grønne områder. Formanden forklarede.

Formanden takkede Dirigenten og forsamlingen for god ro og orden. 

Per F. Henriksen
Sekretær

Formand Svend Vogt Kasserer Elly Friis

Dirigent Inger Marie Haahr
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