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Ad. 1 - Vals af diriqent

Til dirigent og referent valgtes
indledningsvist takkede for valget,
var lovligt varslet og indkaldt.

Frederiksholms Kanal 18
1220 København K

Tlf. 33 l,s 84 4s
Fax 33 13 79 20
Giro g 06 47 37

CVR Nr. 69 63 23 19

enstemmigt Andreas Rønne Pedersen, som
og derefter konstaterede, at generalforsamlingen

G E N E RALFORSAM LI NGSRE FERAT

Ar 2015, mandag den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i EIF
Glostrupparken. Generalforsamlingen afholdtes på adressen Glostrup Park Hotel,
Hovedvejen 41 ,2600 Glostrup.

Til stede var: 24 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt.
Fordelingstal repræsenteret 1.261 ud af 2.532.

Endvidere deltog: Statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe fra Revisionsfirmaet
Buus Jensen og advokatfuldmægtig Andreas Rønne Pedersen
fra administrationen.

Der foretooes følqende daqsorden:

1.
2.

Valg af dirigent.
Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til
godkeindelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
lndkomne forslag.
Forelæggelse af budget for 2O14 og godkendelse af opkrævningsbeløb.
Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt han afgår.
Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor og suppleant for denne.
Eventuelt.

Foreningens formand, Danni Jensen , bød velkommen.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ad. 2 - Gennemgang af årsberetninq for det senest forløbne år og forelæggelse
til godkendelse af årsreignskab med påtegning af revisor.

E-mail : advokat@giodesenadvokat. dk
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Det har været et godt år i foreningens tegn 201412015, der er sket mange ting og jeg

skal derfor prøve at komme igennem dem så godt som jeg kan i denne skrivelse til
jer. Jeg håber, at i kære medlemmer, har været tilfredse med at have mig ved
-styreplnden, 

og jeg skal understrege at, jeg har gjort hvad jeg kunne for at gøre jer

tifreds, trods iiOt moOvind efter de små kontroverser der nu en gang kan være i

sådan en lille forening som vores. Vi i bestyrelsen har sammen sammenkogt
resultater, som vi håber i føler er til alles bedste for foreningen.

At bo på Byparkvej i Glostrup er slet ikke så tosset endda. Vi syntes at

sammenholdei har været godt .igennem året der er gået, med de udfordringer der nu

en gang har været. Her tænker vi på gæster som ikke skulle være her i forbindelse

meå indbrud og rotten for den sags skyld, men også med at holde øje med vores lille

ejendom fra alies sider af. Både beboere og vores vicevært Kim. Som der er blevet

sågt før, så hold fast i nysgerrigheden, når i ser andre på ejendommen i ikke har set

før. Det er ikke ulovligt at spørge om hvad eller hvem de er og hvad de skal her på

vores ejendom. Det er hvad godt naboskab er, og det skal vi holde fast i.

Vicevært:

Nu har Kim Roch været hos os et par år, og vi takker Kim Roch for den store indsats,

som han har ydet for foreningen og med det gåpåmod der har været fra hans side,

når der er blevet stillet krav om at der skulle ske det ene og det andet. Det er en

fornøjelse at se, at projekterne bliver set på med stor omhu, og at det altid er planlagt

ned i mindste detalje.

pia Betting Nielsen har været foreningens store "trækdyr" på vaskemønt fronten,

men må efter nogle år erkende at tiden var kommet til at træde af og give plads til

nye kræfter. Vi har i den forbindelse i bestyrelsen fundet frem til afløser, som kommer

tia egne rækker. I dette tilfælde har Jens Pedersen valgt at tage den tørn- Vi i

bestyielsen siger mange tak for denne gang til Pia Betting Nielsen, og held og lykke

til vores nye sælger.

Bestyrelsen:

Der er i året 2013-2014 sket ændringer i bestyrelsen.

Vi har fået Jens Pedersen og Nadia Nielsen ind. Både Jens Pedersen og Nadia

Nielsen har begge gået ind i bestyrelsen med godt gåpåmod og viljen til at yde en

indsats for at Oei stiulle gå vores forening godt. Nadia har valgt ikke at forsætte sit

kandidatur i bestyrelsen, og jeg vil gerne have lov til at takke hende for denne gang,

og håber hun en gang i livet på Byparkvej anser en mulighed for at komme tilbage og

tage en omgang heå. Christian Olsen, er med sit kølige overblik og snart en af de

"ådst"" i fo-reningen som den er sammensat nu erfaringsmæssigt set, en af dem vi

skal være rigtig glaOe for at have her. Han er altid glad og imødekommende. Mie

Skov, har våråt min trofaste støtte i alt dette, og har altid været der for mig både i

foreningsarbejdet, men også personligt. Jeg skylder Mie en stor tak for den indsats

hun har givet og for den støtte jeg altid har haft i hende.
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Vi håber i vil tage god imod John Hansen som skal ind og overtage Nadias plads. Vi
håber at John vil falde godt på plads til bestyrelsen.

Varmemester:

Siden Søren Rod trådte tilbage fra sine hverv, så har Søren stadig haft en vigtig rolle
på ejendommen. I kraft af sine mange års erfaring med foreningens vand og varme,
har Søren efter aftale med bestyrelsen og Kim Roch beholdt dette ansvarsområde og
tilser jævnligt installationerne i varmecentralen, aflæser målerne og sender
bestyrelsen de vigtige forbrugsopgørelser som måned for måned afspejler
foreningens forbrugsstatus. Søren Rod har samtidig været en god sparringspartner
for bestyrelsen, hvilket vi takker ham mange gange for. Søren Rod, er også en god
mand for foreningen, når vi skal snakke budget, med hans mangeårige erfaring. Vi er
glade for at kunne udnytte denne viden, og at Søren Rod er villig til at lære fra sig.

Administrationen:

Vi har haft et godt samarbejde igen i år, og denne gang har det været Christina B.
Nielsen der har stået for skud, med nye spørgsmål og lignede grundet en ny formand
i foreningen. Bestyrelsen vil meget gerne rette en stor ros og tak til Christina B.
Nielsen, som har været en kanon hjælpende hånd, når vi har været i tvivl om det ene
eller det andet. For mig som formand, har det været en kanon "spørge Jørgen" at
kunne gå til.

Samtidig har vi i foreningen forsat et godt samarbejde i gang med administrationens
nye regnskabschef Martin Wamsler. Han har hjulpet os før med at få bedre renter af
de penge vi nu en gang har, og er altid frisk med en god indgangsvinkel på noget
som allerede er budgetteret eller med noget, som vi måske ønsker at få svar på
hvordan skal klares i fremtiden. Så mange tak for det gode samarbejde Martin
Wamsler.

Regnskab og budget:

Vi i bestyrelsen ser regnskabsåret 2014 som et rigtig godt år. Vi er i år landet på et
overskud på godt og vel 52.000.-kr. Dette skyldes især nedsættelser på alle poser
der har med energi atgøre, Vand/el/varme og hvem skulle have troet det.

Vi i foreningen kører stadigvæk med rullende 5 års budgetter for at kunne arbejde
fremadrettet og være så forudsigende som muligt med de projekter, vi nu en gang
ser foreningen måtte have. Der kommer dog nogle bump på vejen, men vi mener, at
vi er på rette spor med den økonomi vi har. Den er rigtig sund, og det agter vi. at den
bliver ved med at være. med den plan vi har.

Det er vigtigt, at vi får jeres opbakning på generalforsamlingen som de andre år, når
vi snakker om økonomien og hvordan den skal se ud. Dette er jo en post der påvirker
os alle sammen på den ene og den anden måde. Vi ser gerne at i er med til at forme
fremtidens økonomi og projekter således. at alle er glade for at være her.

Forbrug:
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Økonomien i forbrug i foreningens regnskab er en stor post. Den er så stor at den
udgør lige knap halvdelen af de udgifter vi skal af med . I 2013 havde vi en samlet
udgift på 580.861.-kr. I år har vi en samlet udgift på dette område på 575.295.-kr. Det
er en lille gevinst på 5000.-kr i forhold til året før. Det kan skyldes mange ting, og
hermed skal vi komme med nogle tal, som måske kan forklare dette. Vi er faldet i

varme og i el forbruget. Vi brugte 112.626 kwh a 2013 og vi har i 2014 brugt 1 10.087
kwh. Dette kan skyldes bedre elektronisk grej, som skal være strømbesparende,
men også at vi har haft lejligheder tomme og til salg, hvor der i en kort periode har
været udskiftning. Denne grund kan også være skyld i at vi er faldet i varmeforbruget,
som a2013 varpå 1264 GJ og i2014er faldettil 1148 GJ. Hovedårsagen skal dog
nok søges i, at det har været et utroligt mildt fyringsår. Faktisk et af de rnildeste siden
meteorologerne begyndte at måle graddage. Vores vandforbrug er stort set det
samme, dog kan man undre sig over at der står en forskel på 5000.- kr. til vores
favør. Det skyldes simpelthen en ting. Priserne erfaldet på dette iGlostrup
kommune. Om det fortsat vil gØre det eller om dette var en engangsforestilling, kan
ingen vide. Dog må vi bare erkende, at der er nedsatte priser, som vi i hvert fald ikke
skal være kede af, og de indhentede oplysninger viser at priserne på disse
parametre er lavere for indeværende regnskabsår 2015. Dette fremgår også af det
fremlagte budget, når vi kommer der til. Dog kan vi stadigvæk spare på forbruget, og
vi har alle et fælles ansvar om at holde øje med forbrugene, så vi i fremtiden skal
stige mindre i fællesudgifter, og det opfordre vi i bestyrelsen ALLE til at tænke over.

Yousee Play:
Alle skulle gerne have fået et brev ind af døren om yousee play. Det er med stor
fornøjelse af foreningen har brug af yousee play på nettet, da vi har den store tv
pakke. Det betyder at du som beboer kan sidde og se tv ( fuld pakke ) enten på

computeren eller på tablet og mobil alle steder i landet, så længe du har oprettet en
bruger. Det syntes vi er helt vildt fedt, og skulle der være problemer med at få
oprettet en bruger, så tøv ikke med at ring til yousee og få det ordnet så alle kan
være med.

Forurening:
Som i alle ved fik vi sidste år brev ud om dette. Der blev truffet en beslutning om, at
vi er forurenet, men at det ikke er i sådan en grad at der skal gøres noget ved det,
som tingene ser ud nu, HVIS der på et tidspunkt skal laves noget, så er det ene og
alene staten/kommunen der står for denne udgift. Vi kommer ikke til at hæfte for en
eventuel rensning af jorden. Hvis i har lyst til at læste den store rapport. som i ikke fik
sendt, så kommer den til at ligge hos adm., hvor den kan tilgås hvis der skulle være
brug for dette.

Vinduer:
Vi fik også vores vinduer på plads i opgangene. Dette betyder et væsentligt bedre
indeklima i alle opgangene og mere energivenlig besparelse på varmen. De er lavet
efter de standarder der nu en gang måtte være, til når vi selv engang skal have
skiftet vinduerne i vores egne lejlighed.

Proiekter i 2014-2015:

2014 har budt på flere forskellige projekter. Vi har nedenfor skitseret de væsentligste,
for dem som skulle have overset, at der sker lidt på ejendommen.
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Nedløbsrør:
Vi har haft en skade på bygningen, da der var storm i starten af det nye år. Vi har
haft forsikringen inde over og adm, og har sammen fundet en løsning til at få dette på
plads. Samtidig med at vi havde liften ude, var vi også ude og kigge på vores
tag/tagrender, så vi også har styr på dette. Det er noget vi altid skal holde nøje øje
med.
r,

Tørretumbler:
Den tunge post i år på denne type projekter har været vores maskine. Efter en
hulens masse år på bagen, stod den til at skulle skiftes, Kim Roch og jeg fandt i

fællesskab ud af at finde en kanon pris på en Elektrolux, da vi har benyttet dem før.
Samtidigt havde de en fed afleveringspolitik af gammelt i samme periode hvor vi
skulle skifte, og jeg kunne bruge nogle tråde inden for Expert, som jeg arbejde hos, til
at få den størst tænkelige rabat. Helt ned til hvor der ikke kunne rives mere ud af
regningen.

Juletræ:
lgen i år fik foreningen det årlige juletræ at se på ejendommen. Det var en kold dag,
hvor de "sædvanlige" nisser var på spil for at få dette til at ske igen sidste år. Dog må
vi se os slået af at være for lidt, og lige inden man når at kaste håndklædet i ringen,
så kommer en beboer til undsætning, da han lige et kommet hjem fra arbejde og kan
se vi godt kunne bruge en hjælpende hånd. Så mange taktil Kasperfra nummerG
for den hjælp, vi lige nøjagtigt behøvede den dag. Kim Roch sørgede for at få det
ned og hugget i mindre stykke så det kunne komme fra ejendommen igen, og det var
en stor hjælp i en travl tid.

Rotte:
I 2014 fik vi desværre også besøg af en rotte på ejendommen. Det skete i sommeren
hvor Kim Roch lige var startet på sin ferie og Glostrup kommune havde allermest
travlt med at afvikle ferie også, så den kunne ikke være kommet mere ubelejligt. Det
tog tid at finde rotten, da den simpelthen bare ikke ville fanges. Nogle uger efter og et
utal af besøg fra en Rottefænger og en tømrer, så kunne vi endelig lukke sagen og få
rotten ud fra boligen. Sagen fik faktisk højeste alarmklokker til at ringe hos
kommunen fordi det ikke var på selve matriklen den var, men inde hos beboeren. Det
er altid en besværlig sag, og vores tanker gik til beboeren under hele forløbet. Det
gav også stof til eftertanke hos bestyrelsen, da der var alt for mange kokke om
suppen, og arbejdsrutinerne er efterfølgende lavet om for sådanne sager.

Lys:
Der har været sprunget en pære på ejendommen i standeren ud for nummer 4. Vi er
klar over at det tog noget tid at få skiftet denne pære. Os der ikke kommer den vej
eller ikke gør nogen opmærksom på sådan et problem, så udskyder vi desværre
behandlingsprocessen. Kim er her af gode grunde ikke om aftenen, så vi opfordre
alle beboere til at tage kontakt til Kim Roch ved enten at lægge en seddel i

postkassen ved varmecentralen, eller tage fat i en fra bestyrelsen, så vi kan få det
ordnet hurtigst muligt.

Toilet i kælder:
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I forbinde med et løbende toilet i kælderen, så fik vi en mand ud og lave dette, da det
jo er penge lige ud i "vandet" når sådan et bare står og går til. Vi i bestyrelsen ser
igen gerne, at hvis i ser sådan noget så kontakt os, så vi kan få det lavet.

T-Stykke skift i dødsbo:
Vi har måttet skifte et T-stykke på en faldstamme i dødsboet i opgang 12 i

forbindelse med gennemgang af denne, da den skulle sættes til salg af
efterkommerne. Der var problemer med at komme ind til faldstammen, så man har
måttet flytte toilettet for at komme ind til selve problemet. Det skal siges i denne
forbindelse at, hvis i som beboer har flyttet enten, radiator eller skab så det er
"umuligt"/svært for håndværkere at komme til, så er det noget i selv betaler for, da
bygningen er lavet sådan, at det er muligt at komme ind uden at flytte noget.

Kommende proiekter for 2015:

Glas i dør til vaskekælder:
Vi har haft en knust rude i kælderen i døren ind til vaskerummet. Denne er blevet
lavet, og vi opfordrer igen beboerne til at reagere på sådanne hændelser. Vi
beskylder ikke nogen for noget, vi vil bare gerne have sådanne sager ud af verden,
så vi kan koncentrere os om større og vigtigere ting på ejendommen. I den
forbindelse har vi også skiftet en rude i fælleslokalet, som også trængte.

Ventilation:
Vi har efterhånden snakket en del om det i bestyrelsen, og nu har vi fået tilbud på

hvad det skal koste os med ventilationen på ejendommen i badeværelserne og ikke
mindst køkkenerne, så de kommer til at virke efter hensigten. Der kommer et skriv ud

til alle beboere, hvor man skal sørge for at lægge en nøgle til vicevært eller selv være
hjemme, så de kan kommer ind i lejligheden og rense inde fra. Der vil som sagt blive
skrevet i god tid inden, så det ikke bliver et problem for beboerne. Vi håber i vil
hjælpe med dette og sørge for at dette går så smertefrit som muligt. Det resulterer i,

at der kommer gang i ventilationen igen og at der vil blive holdt øje med dette
fremadrettet.

Rensning af regnvandsbrønde:
Dette er et projekt vi har gennemførl, da rørene simpelthen måtte have en rensning
for at kunne følge med. Det er et problem vi desværre ser mere og mere iog med at
vi får mere og mere vand når det er uvejr i det lille Danmark. Vi har i sammen med
Kim Roch et skarp øje på dette, så det ikke bliver et problem med overfyldte
kloakker.

Maling:
Vi får jo hvert femte år malet vores træværk, og nu er tiden igen kommet til dette. Der
vil blive skrevet ud til alle, så der ikke er tvivl om hvor og hvornår malerne er på

ejendommen og gøre dette. Der bliver informeret via opsætning i hver opgang med
et lille skriv. Dette sker hen over sommeren.

Øvrige foreni ngsforhold :

Rygeforbud i kældergang, vaskeri og fælleslokale:
Som de fleste sikkert har bemærket, så er kælderen blevet gjort røgfri fra
indgangsdøren til kældergangen og frem. Det betyder nu, at der ikke længere må
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ryges i kældergangen, i vaskeriet eller i fælleslokalet. Der henvises til at rygning
foregår udenfor (gerne lidt væk fra bygningen) eller i storskraldslokalet. Hvis rygning
foregår udenfor i forbindelse med et arrangement afholdt nede i kælderen, så vil
bestyrelsen gerne bede om, at der tages hensyn til de beboere, som bor lige over
nedgangen til kælderen, da selv den mindste småsnak udenfor kan virke
forstyrrende, hvis det er sent og man gerne vil sove. Det er dit ansvar som vært ved
et arrangement at sikre, at dine gæster ikke forstyrrer de øvrige beboere på
ejendommen Dette har medføri at vi i foreningen har set os nødsaget til at lave
reglerne for brug at fælleslokalet om. Toilettet i vaskerummet SKAL være rent før
man forlader lokalet. Selve lokalet skal være rent som altid senest inden 12:00
næstkommende dag. For at vi alle skal kunne være her og leve sammen, er det
meget vigtigt der bliver taget hånd om dette, da man ellers ser det nødsaget til at
være lukket, og så er der ikke megen ide i at have et fællesrum med fælles aktiviteter
hvis det ikke kan blive brugt ordentligt. Så husk toilettet og at al snak skal efterleves
jvnf. husordenen. Skal være meget dæmpet hvis man er ude og ryge, vis hensyn til
de beboere der bor i nummer 8, da det er dem det går værst ud over hver gang.

Private vaskemaski ner:
Skulle du være blevet ejer af en privat vaskemaskine og denne er installeret i din
bolig, så er du pligtig til at betale et administrationsgebyr på 60 kr. månedligt for dette
for ekstra forbrug af el og vand. Henvend dig venligst til bestyrelsen hvis dette skulle
være tilfældet.

Emhætter:
Har du i dit køkken installeret en emhætte, så er det vigtigt, at denne ikke er sat til
den fælles ventilation, da din mados da vil brede sig ud til ejendommens øvrige
beboere og generelt ødelægge den ventilation, der kører automatisk i ejendommen.
Er dette allerede tilfældet bedes du fratage koblingen til udsugningen og installere
kulfiltre i stedet. Ved spørgsmål kontakt da venligst bestyrelsen.

Affaldsskakter og storskrald :

Vi er efterhånden blevet ret gode til at få styr på vores skrald og overholde de
generelle regler for dette. Af hensyn til viceværten, så vil vi gerne bede jer alle om at
lukke jeres affaldsposer ordentligt til og undlade at smide væsker, metal og glas ud
med affaldet, da der ellers kan være en chance for at Kim vil skære sig under
arbejdet med dette. Tag i stedet disse genstande med ned i kælderen når i alligevel
skal ned på et tidspunkt.

Hjemmeside:
Vi har i vores lille ejerforening en fin hjemmeside som opdateres løbende af
ejerforeningens varmemester. Hjemmesiden indeholder en masse informationer om
vores ejerforening, nyheder, vores vedtægter, husorden, skraldefolder, billeder osv.
Den er bestemt et besøg værd og jeg kan kun på det kraftigste opfordre jer til at følge
med på den. Adressen er: www.qlostrupparken.dk

lnternetforening:
lnternetforeningen er en selvstændig forening, der som sådan ikke har en direkte
sammenhæng med ejerforeningen. lnternetforeningens formål er at tilbyde en hurtig
internetforbindelse til ejendommens beboere til en relativ lav pris. Hvis du ikke
allerede er medlem, men ønsker at høre nærmere, så kontakt da venligst
internetforeningens formand Lars Mølhøj eller den øvrige bestyrelse.
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Formanden blev behørigt takket for bestyrelsens beretning, som blev enstemmigt
godkendt.

Regnskahsaflæggelse:
Det udsendte regnskab for 2014 blev gennemgået af Sten Ellegaard Munkøe, som
indledningsvist gennemgik bestyrelses- og revisionspåtegning, og i forlængelse heraf
kunne konstatere, at årsregnskabet ikke havde givet revisor anledning til forbehold.

Efter gennemgang af årets resultat, kunne det videre konstateres, at foreningens
gæld til medlemmerne i 2014 var kr. 57,180,00 som bestyrelsen foreslog overført til
næste år. Foreningen havde således haft et resultatoverskud.

Steen Ellegaard gennemgik herefter foreningens balance pr. 31 . december 2014,
hvorefter det kunne konstateres, at foreningens likviditet i forhold til sidste år var
forøget, og at dispositionsfonden ligeledes var forøget i forhold til sidste år.

Arsregnskabet blev herefter 6nstemmigt godkendt.

Ad.3 - lndkomne forslag

1 . Forslag om individuelt valg af tv kanaler.

John Hansen motiverede og redegjorde indledningsvist for sit fremsendte forslag,
som også havde været debatteret på sidste års generalforsamling.

John Hansen forklarede, at udgifterne til tv i løbet af de seneste par år næsten var
Steget med 70 o/o, hvorfor han ønskede at kunne opsige abonnementerne, og
således alene betale for de kanaler, som han ønskede at se.

I lighed med sidste år blev løsningsmodeller debatteret, herunder den samlede
omkostning for opsigelse af den nuværende aftale, hvilket flere ejere påpegede, var
meget dyrt.

En ejer stillede herefter ændringsforslag om, at man bemyndigede bestyrelsen til at
undersøge mulighederne nærmere, og at en eventuel alternativ løsning herefter
kunne fremsættes til afstemning på en ekstraordinær eller næste kommende
ordinære generalforsamling, således at Bestyrelsen kunne fremlægge de konkrete
muligheder, herunder med oplysninger om de udgifter, som en sådan opsigelse
måtte medføre.

Ændringsforsalget blev herefter sendt til afstemning, og vedtaget 17 stemmer for og
1 imod.

Bestyrelsen arbejder således videre med alternative

Ad. 4 - Forelæggelse af budqet for 2014 os qodkendelse af opkrævninssbeløb

Sten Ellegaard gennemgik budgettet for 2015.
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Budgetforslaget, som indebar et uændret fællesbidrag, havde et overskud på kr.
31 .130,00

Foreningens dispositionsfond blev tillige gennemgået, hvoraf der var budgetteret
med kr. 145.000,00 til malerarbejde, kr. 25.000,00 til udskiftning af ventiler, kr.
60.000,00 til renovering og rensning af ventilationsanlæg samt kr. 40.000,00 til
udskiftning af vaskemaskine og tørretumbler.

Budgettet blev herefter 6nstemmigt godkendt.

Ad. 5 - Valg af formand for bestvrelsen

Formanden var ikke på valg, da Danni Jensen blev valgt for en 2 årig periode ,2014.

Ad. 5 - Valg af andre medlemmer af bestvrelsen

På valg til Bestyrelsen var:

Christian Z. Olsen, Byparkvei 2, 1 . th.
Nadia Villum Nielsen, Byparkvej 4, 2. th (1 år)

Nadia Nielsen ønskede ikke at genopstille, ligesom Mie Skov udtrådte af bestyrelsen,
hvorfor følgende opstillede til bestyrelsen:

John Hansen, Byparkvej 12, 2. th.
Søren Roed, Byparkvei 4,1. th.

Som begge blev valgt 6nstemmigt, og med applaus.

Herefter består bestyrelsen af samlet af:

Formand, Danni Jensen, Byparkvej 2, st. mf. (valgt for 2 år t 2014)
Christian Z. Olsen, Byparkvei 2, 1. th. (valgt for 2 år i 2015)
John Hansen, Byparkvej 12, 2. th. (valgt for 1 år i 2015)
Søren Roed, Byparkvei 4,1. th. (valgt for 2 år i 2015)
Jens E. Pedersen, Byparkvej 8, 2. tv. (valgt for 2 år , 2014)

Ad.7 ' Valq af suppleanter

Som suppleanter valgtes som henholdsvis 1. og 2. suppleant:

Karsten Brun Kunkel, Byparkvej 10, 1 . th.
Pia Betting Nielsen, Byparkvei 2, st. th.

Ad. I - Valq af revisor og suppleant for denne
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Til revisor og suppleant for denne genvalgtes enstemmigt:

Statsaut. rev. Sten Ellegaard Munkøe, og
statsaut. rev. Mogens Stiefler som suppleant.
Begge er tilknyttet

Revisionsfirmaet Buus Jensen,
Lersø Parkalle 112,
2100 København Ø

Der blev uddelt applaus til Steen Ellegaard for dennes flotte arbejde, og ligeledes
gratuleret i anledning af hans 30 års jubilæum som revisor for Foreningen.

Ad.9 - Eventuelt

lndledningsvist blev det drøftet, hvorvidt Ejerforeningen skulle tilmeldes en ordning -
"nabohjælp" under TRYG-fonden, som følge at de indbrud, som Foreningen havde
haft for nylig.

I den forbindelse delte Carsten Petersen en række foldere ud, som blandt andet gik
ud på, hvorledes man kunne gøre en præventiv indsats i forbindelse med indbrud.
Endvidere skønnes det, at ordningen kan nedsætte risiko for indbrud med op til 25

%.

Efter en længere debat, hvor der generelt blev henstillet til, at de enkelte ejere er
opmærksom på fremmed menneskers færden på ejendommen, ligesom det
opfordredes til at udvise godt naboskab ved at holde øje med hinandens ting, blev
det klart tilkendegivet fra ejerne, at man ønskede, at Foreningen tilmelder sig
ordningen, hvilket blandt andet betyder, at der vil blive hængt nogle skilte op på

ejendommens arealer.

En ejer klagede over, at der var koldt ved vinduerne og generel gennemtræk, hvortil
Kim Roch kunne oplyse, at problemet eventuelt kunne afhjælpes ved at montere en

lille gummiliste langs vinduerne, ligesom en ejer oplyste at have fået skiftet termostat
i lejligheden, hvilket også havde hjulpet.

En ejer påpegede at gyngestativet muligvis efterhånden var ved at forfalde, hvorfor
man var bekymret for, om de børn som leger på stativet, kan komme til skade. På

den baggrund blev der herefter drøftet, hvorvidt man skulle nedrive legestativet, og

eventuel etablere en grillplads eller lignende i stedet for. Foreningen gav udtryk
overfor Bestyrelsen om, at man ønskede at Bestyrelsen arbejdede videre med evt.

anvendelsesmuligheder, ligesom man klart tilkendegav at stativet skulle nedrives.

Herefter blev henstillingen af cykler debatteret, hvortil flere ejere gav udtryk for, at
man var træt af at se på de mange, gamle cykler, som lå henkastet. Man opfordrede
deffor Bestyrelsen til at planlægge en cykeloprydning, hvilket Bestyrelsen bekræftede
at de ville.

En ejer spurgte til, hvorledes man skulle forholde sig; når man var meget generet af
hashrøg fra nabolejligheden, hvortil Andreas Rønne Pedersen redegjorde for de
eventuelle sanktionsmuligheder, og i øvrigt opfordrede til, at i sådanne tilfælde
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kontaktede man Bestyrelsen, som herefter kunne tage kontakt til Foreningens
ad ministrator eller Foreningens advokater.

Endeligt blev det drøftet, om man som ny ejer kunne få udleveret noget velkomst
materiale, således at man kunne danne sig et overblik over de forskellige faciliteter
og i øvrigt, hvortil Bestyrelsen generelt opfordrede nye ejer til at give sig til kende og
henvende sig til Bestyrelsesmedlemmerne, hvorefter man hjertens gerne ville være
behjælpelig med informationer.

Herefter betragtede Andreas Rønne Pedersen dagsordnen som værende udtømt,
takkede for god ro og orden, og hævede herpå generalforsamlingen kl. 21 .27.

Som dirigent og referent:

Andreas Rønne P

Som formand:

Danni Jenseri


