
Referat af Fællesmøde (General Forsamling) i Andelsboligforeningen Blikfanget d. 10. juni 2020

Til stede: Hus 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, L7, 72,,t4, L5 og76

Fuldmagt fra hus 2, t0, L3

Afbud fra hus 7

Stemmer ialt: 30

L. Valg af dirigent og referent.

Tina som ordstyrer og Henrik som referent godkendt enstemmigt.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt enstemmigt

3. Godkendelse af referat af seneste fællesmøde (20. januar 2020]. - se bilag

Godkendt enstemmigt

4. Bestyrelsens beretning v. Lars

Beretningen godkendt med applaus. Formanden går af, så han fik en behørig gave som tak for en

stor indsats.

5. Godkendelse af årsregnskab for 2OL9 vlHanne og Anne Marie.

Årsregnskab for 2O!9 gennemgået af økonomigruppen. Regnskab godkendt enstemmigt med 30

stemmer

6. Beslutningspunkt vedr. fastsættelse af andelskronen for 2020.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at andelskronen hæves til 7,90.

28 stemmer for at andelskrone hæves til 7,90. 2 stemmer imod. Dermed godkendt

7. Beslutningspunkt vedr. fastsættelse af andelsafgift for 2020.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at andelsafgiften ikke ændres.

30 stemmer for uændret andelsafgift. Dermed godkendt.

8. Drifts- og likviditetsbudget for 2020 /ved Hanne og Anne Marie.

Tam med forslag om at afsætte kr. 100.000 til at lave asfalt.

Udegruppen v. Thomas foreslår at vi nedsætter en arbejdsgruppe til at komme med oplæg om asfalt

(og stier) og"k6te" en proces til endelig beslutning. Belægningsgruppe nedsat (Thomas, Bodil, Tam,

Toke), men åben for andre

Driftsbudgetfor 2O2O godkendt med 29 stemmer for, L undlader at stemme

9. Nøgleoplysningsskema v. Hanne

Hanne orienterede om skemaet

10. Valg af formand for et år.

Lars genopstiller ikke. Peter opstiller, og blev valgt enstemmigt (30 stemmer for)



11. Valg af 2-6 øvrige medlemmer af bestyrelsen for to år'

Jane genopstiller ikke. Rasmus er ikke på valg. Anne Marie og Hanne genopstiller. Lars opstiller. Jette

og Bernhard opstiller. Alle enstemmigt valgt med 30 stemmer for.

Den ny bestyrelse består dermed af Rasmus, Lars, Jette, Bernhard og Peter som formand' Derudover

deltager Hanne og Anne Marie i bestyrelsen i spørgsmål vedrørende @konomigruppen'

L2. Valg af en eller to suppleanter for et år'

Lillian er på valg og genopstiller. Enstemmigt valgt med 30 stemmer.

13. Eventuelt

Jette: Maling af grønne døre kræver adgang til nøgle til husene' Sætter opslag op'

Jette om Niels' arv: skal vi afholde noget i år? stemning for at vente til foråret 2o2L pga'

Corona.

Jette: Foreslår fælles arrangement til Sankt Hans uden fællesspisning. Jane sætter seddel op'

Jane: Kulturgruppen vil også indkalde tilevent iefteråret 2020, men i mindre skala end

normalt

Bodil: Tænk over hygiejnen i madlavning'

JØrn: har modtaget en gave (fuglefoderhus fra Storstrøms fængsel), som han vil sætte op på

tunet som et forsØg indtil videre.

Finn: Henstille til at man tager hensyn når man bruger sin mobil på fællesarealerne'
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