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Dagsorden:
g 6)
(i henhold
til vedtegternes
1. Valgaf dirigent
- til
2. Afleggelse
af Ersberetning
for det senestforlgbne3r og foreleggelse
af Srsregnskabet
- medpStegning
godkendelse
af revisor
3. Forslag
fra bestyrelsen
4, Foreleeggelse
af et af administrator
udarbejdet
budgetfor Slotsklubben,
herunder
fastleggelse
af
fellesudgifter
og serviceafgift
5, Forslag
fra medlemmerne
6. Valgaf formandfor bestyrelsen
7. Valgaf andremedlemmer
til bestyrelsen
8. Valgaf suppleanter
9. Valgaf statsautoriseret
revisor
10.Valgtil udvalg
11.Eventuelt
Formanden,
OveKnudsen,
b6dvelkommen.
Tll stedevar representeret225 lejlighedsuger
medet samlet
pE 8215.
fordelingstal
ad 1 Valgaf dirigent
Bestyrelsen
foreslog
AdvokatFlemming
KraghHansen
somblevvalgt.
Dirigenten
takkedefor valget.
Dirigenten
konstaterede
derefterat generalforsamlingen
var lovligtindvarslet,
ad 2 Afleggelse af trsberetning for det senestforlgbne 6r og forelaggelse af trsregnskabettil godkendelse- med pttegning af revisor
Ove Knudsenforelagdeden mundtligeberetning,som blev godkendt.AndersDalgaardgennemgik
Srsregnskabet,
somherefterblevgodkendt.
PunK4, Forelegggelse
af budgetfor 2010og 2009blevflyttet op og behandlet
som punK 3. Der blev
spurgt,hvor besparelsen
i olieudgifterne
kom fra, og det blev oplyst,at det drejedesig om forventede
besparelser
ved installation
af varmepumpe.
Det blev nevnt, at der s3 burdev€re en forogelseaf
udgiftsposten
i el, hvottildet blev nevnt, at man endnu ikke havdeeksaKeberegninger.
At der er
p3 budgettetskyldes,
underskud
at der er en del storeinvesteringer;
n8r disseer overst8et,
forventesdet,
at vi igen f8r et budgeti balance.Herefterblev budgettetgodkendtmed den foreslAede
reguleringaf
serviceafgiften
til 1.198.800,
svarendetil
160kr.pr.lejlighedsuge.
harvirkning
fraog med2009.
Forhojelsen
ad 3 Forslagfra bestyrelsen(behandlet
sompunkt4)
Frabestyrelsen
forelSforslagtil nyevedtegterfor ejerforeningen.
HansLembglredegjorde
for baggrunden
for, at bestyrelsenansS det nodvendigtmed ny vedtagter og gennemgikde vesentligstenye
bestemmelser.
Der var forskelligekommentarer,
ny
hvoraf den vasentligstevar, at de foreslSede
- 6n stemme)ville vere uretferdigeoverformedejeremed storre
(6n lejlighedsuge
afstemningsregler
lejligheder.Der fulgte en droftelsefor og imod, og bestyrelsen
valgte herefter(da man ikke ansS
afstemningsprincipperne
for nogetkardinalpunkt),
at endre sit vedtagtsforslag
sSledes
af de nuverende
punkt6.3 og 6,4
(hvorder stemmesefter fordelingstal)
afsteningsregler
Vedtegtsforslagets
bibeholdes.
lyderhereftersomfolger:

6,3 Stemmeret m.v,
Beslutningerp3 generalforsamlingen
treffes med stemmeflerhedregnet efter fordetingstal.Dog har
delejere,sompE tidspunktetfor generalforsamlingens
afholdelseer i restance,ikke stemmeret.
Stemmerettenkan delegerestil et medlemsegtefalle/samlevereller til en myndigpersorysom medlemmet
skriftligt har givet fuldmagtdertil. S1fremtet medlemer et selskabeller andenjuridisk person,kan det
pdgaldendemedlemtadesig reprasenterep3 generalforsamlingen
personer
af dennestegningsberettigede
eller i henhold til skriftlig fuldmagt fra disse. Alle fuldnagter skal angive, hvilken generalforsamling
fuldmagtenvedrgrer.I tilfalde af afholdelseaf ny generalforsamling
til vedtagelseaf forslag,der kraver
kvalificeretfleftal, galder fuldmagtenautomatiskogsSden nye generalforsamling,
med mindrefuldmagten
forindener blevettilbagekaldtaf fuldmagBgiveren.
6,4 Beslutningsregler
Til beslutningerom vesentligeforandringeraf falles bestanddeleog tilbehoreller om salg af vesentlige
dele af disse, af vasentlig gkonomiskbetydningfor foreningen,eller om endringer i denne vedtagt
kraves, at der opn1set flertalp3 2/3 af samtligemuligestemmerefter fordelingstal.S1fremtforslagetuden
at vare vedtagetefter denneregelhar opndettilslutningfra mindst2/3 af de fremmgdteefter fordelingstal,
afholdesny ekstraordinergeneralforsamling
inden 4 uger. P3 denne generalforsamling
kan forslaget uansetantalletaf fremmgdte- vedtagesmed 2/3 af de p3 den ekstraordineregeneralforsamlingen
afgivne
stemmer efter fordeIingstal.
Desudenblev ordlydenaf punkterne8.7 og 8.8 foresl8etendret, s8ledesat bestyrelsen
kan vaere
beslutningsdygtig,
n3rformanden
mEttehaveforfald.PunKerne
lyderhereftersomfolger:
8.7 Beslutn i ngsdygtig hed
Bestyrelsener beslutningsdygtig,
ndr formanden,og i formandensfravar nastformanden,og yderligere
mindst2 medlemmerer til stede.
8.8 Beslutningsregler
Beslutningertraffes af de modendebestyrelsesmedlemmer
ved simpel stemmeflerhed.StSr stemmerne
lige,gor formandens,og i formandensfravar nastformandens,stemmeudslaget.
Meddisseendringsforslag
blevbestyrelsens
forslagtil ny vedtegtersat til afstemning.
FORdet samlede
vedtagtsforslag
stemte(fordelingstal)
8183og IMOD(fordelingstal)
32. Forslaget
var hereftergodkendtaf
generalforsamlingen.
IfOlgede nugeldendevedtegterskalforslagetforeleggesen ektraordinergeneralforsamling.
Dirigenten
gjordeopmerkom p3, at man ikke som foreslSetkunneholdeen ekstraordinergeneralforsamling
i
umiddelbar
forlengelseaf den ordinere, Defor indkaldestil en ekstraordinergeneralforsamling,
der
afholdes
fredagden 24. aprilkl. 1800p3 Strandslot.
Til dennegeneralforsamling
vil det vere tilstrekkeligt
at indsendefuldmagter,da enestepunK er forelaeggelse
(som medfolgerdenne
af vedtagtsforslaget
udsendelse
inkl.de ovenstSende
endringer)
ad 4 Foreleggelseaf budget (behandlet
sammenmedpunkt2)
ad 5 Forslagfra medejerne
Dervar ikkeindkommet
forslagfra medejerne,
mender blevp5 generalforsamlingen
fremfgrtforslagom,at
bestyrelsen
skullemodtagehonorarfor sit arbejde.Bestyrelsen
afuisteforslagetunderhenvisning
til, at der
medde nugeldendeog de foreslSede
vedtegterer mulighed
for at ydeet honorari sedigetilfalde. Man
foretrakdogat bestyrelsesarbejdet
varfrivilligt.
ad 6 Valg af formand for bestyrelsen
OveKnudsen
var p6valg,og varvilligtil genvalg.
Ingenandrevaropstillet.
OveKnudsen
blevgenvalgtsomformandfor bestyrelsen.
ad 7 Valg af andre medlemmertil bestyrelsen
P3valgvar:
HansLembol
BrianSonderby

Begge
varvilligetil genvalg
Beggeblevvalgt
Bestyrelsen
bestSrherefteraf:
- formand
OveKnudsen
Sabine
Dedlow
AndersLundDalgaard
BrianSonderby
HansLembol
ad 8 Valg af suppleanter
PEvalgvar:
AllanLinnemann
derblevvalqtfor 2 3r
Suppleanter
er:
AllanLinnemann
Preben
Schlichting

ad 9 Valg af statsautoriseretrcvisor
Statsautoriseret
revisorJesperKofoedBlemgenvalgt
somforeningens
revisor.
ad 1OValgtil udvalg
Herefter
vardervalgtil Mobeludvalget:
Flemming
og IngeliseNybergblevgenvalgt.
Bestyrelsen
efterlyste
medlemmer
til et tekniskudvalgi forbnidelse
meddenforet8ende
tagrenovering
samt
til energiprojeKer.
Medejeremedekpertisegernemeldesig, s3 bestyrelsen
har overblikover,hvor der
blandtmedejerne
er tekniskekspertise
at trakke p3 i pSkommende
tilfelde.
ad 11 Eventuelt
JetteBirkholmoplyste,at det p.t. g3r lidt treegtmed salget,men at der i 2008var blevetsolgtca. 50
strandslotlejl
igheder.Prisnivea
ueter faldet.
p3 lauritz,com
Detblevoplyst,at mankankgbeog selgeferieuger
(ikkelejlighedsuger)
gik ud p3. Enanden
Enmedejerhavdeproblemer
medat f3 Skattil at forstS,hvadhanstimeshareejerskab
oplyste,at man evt, kunnehenvende
for dokumentation.
sig til Ronnetingslysningskontor
Ove Knudsen
lovede,at bestyrelsen
villeundersoge,
om mankunneudformeet standardbrev
til Skat.
Dervaronskeom en listep3 hjemmesiden
overlejligheder
til salg.Detvil der komme.
Dervar rostil dirigenten
for en godafuikling
af generalforsamlingen,
Somsidstepunktgennemgik
Mobeludvalget
forslagtil ny altanmobler,
hvormanefterat haveopstilleten
rekke kriterierm.h,t.kvalitet,holdbarhed
m,m.var n8etfremtil delsen altanstol,
delset bord,der passede
til. Mgblerne
var i denlidt dyrereende,menogsSaf hoj kvalitet,og det var lykkedes
at f3 et godtpristilbud
vedindkgbaf de i alt 88 stoleog 28 borde,derer brugfor. Derarbejdes
for at
nu videremedmulighederne
gennemfore
udskiftningen
af de ekisterendealtanmgbler.

Dirigenten
afsluttede
hereftergeneralforsamlingen
og takkedeforsamlingen
for godro og orden.
Generalforsamlingen
sluttede
kl.2130

Bestyrelsesformand
OveKnudsen

Referent:
HansLembol

