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Referat fra generalforsamling

Andelsboligforening

af 1955

den 3. september 2020, afboldt på Den Gamle Grænsekro.

Tilstede:
Der deltog

43 beboere

Fra Dalbo

deltog

Fra dritten

deltog

fra

Nadja

34

liusstande.

Strojeck

endvidere

Kurt

og Torben
Geertlisen

Leen (ref.)
og Bjarne

Maj

Jørgensen.

Formand Finn Hougaard bød deltagerne i årets generalforsamling
Herefter

blev

dagsorden

l. Valg

af dirigent

Torben

Leen blev

velkommen.

behandlet:

og stemmetællere
foreslået

og valgt

som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed, dagsorden blev gennemgået, og 2
sternmetællere udpeget. Det blev Kurt Geerthsen og Bjarne Maj Jørgensen.
Herefter

fortsattes

2. Beretning
Formand
1.

Finn

for

med dagsorden:

året

2019

Hougaard

fremlagde

bestyrelsens

årsberetning:

Indledning

Så er det endelig blevet tid til at aflægge beretnirtgforHovedbestyrelsens arbejdeidetfoizayzgne arbejdsår
siden sidste Generalforsanding. Dejligt, at det w har lcunnet lade sig gøre med næsteiz 4 inåizeders
forsinlcelse at ajholde vores vedtægtsbestemteGeneralforsamliyig.
2020 erså også året for inin føiste beretning efter, at jeg Mev valgt somformand ved den elcstraordiiqære
Geizerafforsanding 3. juiii 2019. Det valg takker jeg erxdnuengangfor, og taklcerfor den mtdig1ied,jeg
dermed har fået til at være med iledelsen af et spæiidendearbejde iTyi"gtrttp AndeØsboligForeiiing.
2020 er også året, livor vi fylder 65 år. Boligforeningen blev stiftet 9. december1955 af den primære åiqag,
at Tyrstrup Mejeri mang[ede Lejebotiger ti( medarbejderne. Men i deføtgende år blev inange andre
boligsøgende tilgodeset. Ved 40 års jubilæet i 1995, stod defleste afde boliger, vi haridag,færdigbyggede,
men det betyder i1dce,at boligforeningen dermed gilcistå. Panta rei - altiizg flyder, sagde Filosoffen Hera1dit
540-480 f,v, t og er kendt for at sige, at man iklcelcanstige ned i den sammeflod to gange. For det er ildceden
sammeflod. Hans tan1cevar jo, at'vandet løber hele tideiz i flodeiz, og derfor er det i)dcedet same vand, man
går ud i. Alt flyder og alt forandres, var hans opfattelse.
Men, maiz kan gå udide samme huller oglcæinpe sten, der er og ligger i floden. Det er detsainme med
boligforeningeøvsarbejde. Hvad der er slcet,er slcet,og det, der er s1cet,er blevet til
. Tiderxer gået, og
vi 1canikke vende tilbage, inen vi kan sefremad på baggrtmd af historien og udnytte den viden, som de
1campe,nederlag og sejre, vore forgængere har haft og givet videre til os i historierrs løb, så vores
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boligforening bliver bedre, stærkere og dermed give et attra1divt tilbud til de meimes7cer, der øns1cer at bo i
Christiai4e1d.
En af defollc, som jeg sætter stor pris på, siden jeg blev medlem af Hovedbestyrelsen, er vores tidligere
formand Frede Nøhr, som desværre så sig nødsaget til at trældce sig tilbage sidste år.
Jeg vil gerne heridewe irtin fm"gte berebnitzgbruge anlednirygen til at sige talc til Frede, for det gode
lederslcab
haizvisteS077?
formandfor Hovedbestyrelsen. Selv om vore nuværende boliger næstenstod færdige
i1995, sad Frede i1ckebare tilbagelætzet og lod tiiigene flyde, SOfl?de bedst 7cunne.Nej, Frede gilc udi
hullerneogpådestoresten.
Voreboligervarmåslceblevetbyggetforhurtigt.Alleredei1994måttemani
gatzg med en bygges1cadesagibådede gyde og røde huseiS1covparlceøi, og de sidste 10 år har vist det
nødvendigt at gåigang med store renoveringsopgaver ik1ceinirrdst uds1ciftningaf tage og den
gennemgribende renovering af de røde huseiSlcovparlcen. I shdningen af Fredes formandstid blev detstore
målsætningsarbejde også getznemført og planerne for TÅBs SerriorbofællesslcabiS1covparken.Så stor tak til
Frede for et godt fonnandsarbejde.
I denne beretning, som altså er min føiste, tillader jeg mig at inldudere principielle ting og overvejelser,
såØedesat Generafforsamlingen på den inåde også bliver gjort Jcendtmed, hvordan vi tæn)cer i
Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsens opgave er ilcke blot at holde bestyrelsesmøder, men geimem hele vores vir1csomhed at
overskue hele boligforeningeixs interesser. Dvs. at Hovedbestyrelsen har ansvaret for at driften herunder at
udlejning,budgetlægning, regns1cabsaflæggelse,lejefastsættelseog den daglige administration slcer efter
gældende regler. Det slcal slceefter god etik, høj troværdighed og åbenhed som væsentlige
styringsredslcaber.
Derfor er også1ieizsyn,
åbenhed, ti-oværdighed og 1cvalitetssainmeti1iæng
også defire
Kerneværdier, vi arbejder udfra til bedstefor helheden iboligforeningen, som beskrevetivores
Målsætningspapir.

At der er åbenhed og troværdigliedivores foreizing, siger fx noget om dert inåde 1comimmilcatiorrenmellem
ledelse, ansatte og beboereforegår på, og at nødvendige oplysninger når frem til de involverede personer.
Vi harforsøgt efterbedsteevneat imp(ementere dette.Vi harial fald forsøgt detteidet arbejdsår, viiaflen
sætter folats på. n må dog hele tiden blive bedre. Til det at blive bedreide 1coinmendeår hører også
syidighed. Syøzlighedoverfor izuværendeog kommende lejere og i forhold til det lolcalsamfitnd, vi er en del
==f

2. Hovedbestyrelsens

arbejde.'

Jeg s1cali1dceher jcommeind på en masse detaljer, da vores bestyrelsesmødereferaterjo er lagt ud på vores
hjemmeside.

Der har siden sidste generalfoiqamlirrg været ajholdt 7 bestyrelsesinøder, hvoraf et iwde, på grund af
Corona kriserx, blev ajholdt soin et telefonmøde.
Dagsordenerxafspejler, det vi arbejder med. Jeg vil derfor urrder dette punkt: Hovedbestyrelsezqsarbejde
bruge dagsordenen og samLenoget af det vigtigste, vi liar drøflet og besØuttetomJcringiåret, der er gået.
Et fast punlct på bestyrelsens dagsordeiz er.' Orienteritig fra Formand og Administration.
- Altid først informeres vi om udlejningssituationen. Deit er nøje blevet gemxemgåetog drøflet, og vi har
gang på gang med glæde 1constateret,at udlejningssituationen er tilfredsstilletzde og ikke mange
Øejlighederhar stået tomme udetz indtægt.
- Dernæstfølgeridagsorderten informationen om diverse renoveringsopgaver, der har været sati gang,
der orienteres om. Foruden orienterirrg oin de nye tagei Tømmervænget, P-pladseriStepping, og
hvordan arbejdet harforløbet, så harHelhedsløsningeniSkovpar1cen fyldt en heldel. Byggerieti
Slcovparlcenfølger tidsplanen. De 6første boliger er færdige og beboerne er flyttet tilbage efter
genhusning, og man er godtivej ined Fase 2, de næste 6 boliger. Vi synes, at vi har fået nogle dejlige
boliger, som også er freintidssilcrede.
- Seniorbofælless1cabeter der også blevet orienteret oin og drøftet godt og grtmdigtiHovedbestyrelsen på
alle vore møder. På bestyrelsesmødet24.6.2019 blev Proje1ctplaneiz,udarbejdet af Kuben Management,
forelagt og godlcendt. Platzeii blev principgod1cerxdtaf Kolding Byråd, og der blev udserxdt
pressemeddelelse om planerne. Men selv om vi havde 1cominunensaccept af at etablere et
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seriiorbofællesslcab,altså på den grund, som ville b(ivefrilagt ved nedrivning af 18 boligeriSkovpai4ceøz
i forbindelse medHelhedsløstiingen, så var eti forudsætning for, at vi overhovedet lcu»ine kommei gaizg
med nybyggeri, at vi filc Boligininisteriets godlcendelsetil at rive de 18 boliger ned.
For at være på forkant med situationen havde Erik Pallesen, Hans Appel ogjeg planlagt et møde onsdag
den 2. oktober 2019 1d. IO.OO,hvor vi s1adledrøfle, hvordan vi ville gribe det hele an om1cring
pressemeddelelser, informatiotzsirtøder etc., 7od1cendelsen
fra BoLigministeriet 1comihus. n
lcom iklcepå forlcant for ldoklcen ti ininutteriti, altså IO minutter før vores aftalte møde, ind(øb
godlcendelsenaf tvedrivningen. Godt dog, at vi havdeplanlagt mødet, men nu var der altså også
realiteter bag. På vores InformationsmødeiSeiiiorhuset 31. o1ctober2019 b(ev der nedsat et udvalg af
iizteresserede
borgere på IO peiqoner.
Jeg inå sige, at det er en stærlc og lcoinpeteiit gnq»pe,
der er sat
saimnen. Dette udvaØgsammeiømed professione(1efo(lc fra både Dalbo, Kuben Manageinent og
at4cite1cter
fra Blaavand & Hansson Årlcitelctfirma iSønderborg har indtil videi-e ajholdt 3 møder, og man
er nu nået så vidt, at man slcal til at tage stilling til design af huseiie,færdiggØre værdigrtmdlaget og
regler for bofælless1cabet'mlduderendespørgsmålet 077?,hvordan mayzlejer sig indidisse boliger. Det
forventer vi vil blive færdiggjort heriefteråret. Det er et rdroligt spærrdendeprojeJct, der er blevet søsat.
Logbogen, slceinaetfor Målsætningens Handlingsplan er også på vores dagsorden, så vi hele tiden er på
højde med, hvad der skal slceiboligforenitzgen iheizhold til vores iyiålsætnin.g, så målsætningen i1cke
bare er et styldcepapir, der liggeris1atffen.
Endelig er der også orientering 077?,hvad vi hver især har deltagetisiden detforegående møde. Vi har
jo en plads iFjernvarmebestyrelsen, hvor jeg sidder. Vi har jo mange boliger, somfår leveret varine fra
fiernvarmeværket, og derfor er det i1dceen uvæsentligpost.
ERFÅ gruppen for politislc valgte i de boligforeninger, S0772er 1cnyttettil Dalbo, inen også andre
boligforeninger, vi har 1conta7amed, er et arxdetvæsentligt alaiv. Det erHans Rohr og jeg, der sidder
med der. På disse møderfår rigtigt meget ud af den eifaringsudve1cslirrg,der sker. Jeg sidder desudeiii
Styringsgruppen

og er med til at planlægge

Når vi har holdt

møder

med kommuixen

ERFA

Gruppe

møderne.

er dette også med vmder orierrteringspvm1cterne.

Vi har et årligt

fællesinøde mellem alle boligsels1caberiKolding komimme og lcomrmmen,hvor inan orienterer hinanden
om, hvad der slcer på boligoinrådetivores

1coinnume.

Ved sidste

inøde 26. 6.2019

var vi inde om1cring 3

store einner: 1. Iiqteressen ilcomimuien for seniorbofællesskaber, hvor vi, Tyrstrup Åndelsboligforening,
blev særligt firemhævetfra koinmurtens side, som værende langt fremineivore plaizer, 2. Ghettoindsatsen
iKommunen og 3. Åfjaldssorteringi1coinmtmen. Dette sidste fik mange ord med på vejeit bl.a. den
manglende mulighed for papsorteritzg. Disse møder har stor værdi, så vi i boligforeninger finder ud af,
hvad der ivrer

sigilcommunen

på vores onvåde,

og hvad indvii4azing

komnumerxs

beslutizinger

kan have

for os, når vi driver 87? boligforening.
Et andet møde ined koinmwien er det årlige Styringsdialogmøde. Sidste møde blev aflioldt 6. nov. 2019,
og er et vigtigt reds1cabtil at væreidialog, som navnet antyder, med lcommurtey'tomforslcellige tiltag og
også om, hvordan

vi lcører ølconomislc.

Koimnunen

har pØigt til at tilse, at vi 1cØrer ølconomislc

sundt.

Lad

mig ud over at sige, at vi havde et rigtigt godt møde, nævne en en1celtting fra sidste møde.'AØ1e
boligforeninger s1caljo etablere en Dispositionsfond. Der slcal være eyzmininuunsstørrelse
på p.t. 5. 700
1cr.per lejemålidette fond. Dispositioi4ondens midler udgør en særlig siidcerheds1capital,som s1cal
anvendessom en ffl
over for eventuelle 4orudsete begivenheder såsom tab ved lejeledighed og
andre ting, som 1canpåyii4ce vores ø1conomiog dermed silcre vores,fortsatte virlcsomhed.På sidste
Styritzgsdialogmødefik vi af lcomnumenen henstilling Om at sikre en bedre balance inellein indtægter og
ffiuden
løbeøzdeindslatd fra dispositionsfonden. Næste styriizgsdialogmøde er p(anlagt til 1.
november

2020.

-

Efter disse orienteringspunlaer har Hovedbestyrelsen er rældcebeslutningspuødcter,
Det har i det
forgangne arbejdsår handlet om revidering af vores inålsætning, så den nu gælder for 2019-2024,
godkendelse af nye tage, p-pladseriStepping, godlcendelseaf regnskab og budget og meget andet. Det
lcan 7?Ø([72
se, ved at læse referaterne på vores hjeinmeside
Jeg vil gerne her sige Hovedbestyrelsen ogAdmirxistration ta1cfor et godt åribestyrelsen.
3. Hovedbe$relsens sammensætning
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Der har været både afgang og tilgangibestyrelsen iindeværende periode. Ingolf Callesen udtrådte
umiddelbart efter Gerøeralforsainlingen sidste år. Vi vil gerne sige Ingolf talcfor godt arbejdei
Hovedbestyrelsen. På den ekstraordinære Geyxeralforsainlirig ijuni 2019 blev Marianne Bendtsen valgt. Kim
Hansen udtrådte vedjuletid. Kim slcal også have en talcfor tidetzibestyrelseiz også soin næstforirtand. IKims
sted indtrådte suppleant Elisabeth Jacobsen og Hans Rohr blev valgt til næstfoiqnand.Hovedbestyrelsert
består således afial fald indtili aften af: Marianne Bendtsen, Hans Rohr (Næstformand) Heidi Christensen,
Elisabeth Jacobsen og undertegnede.
4,

Samarbejde

med Dalbo

Vi har hafl et godt sainarbejde med Adininistratioi4rinaet
være

ande(shaveriDa[bo

betyder

Dalbo, son'ijo er vores administrative ledelse. Åt

også, at vi 7iar de(tagetiDalbos

KontaldudvaLgsmøder

og

Repræsentantskabsmøder.Jeg har haft den glæde at være medlem af Dalbos bestyrelse, og har dermed lært
Dalbos arbejde at lcendegodt indefra, og det er trygt og godt, at vi liar lcompetezqte
follc, der 1darer deti
administrationen,

som vi iklce selv tager

hånd

0771.

Der er så slcet det, at Hans Appel,

Dalbos

mangeårige

dire1ctørhar sagt sin stiØ(ingop, for at gå på pension ined virlaving fra 1. olctober 2020. Afløser for Hans er
ForretningsføreriNordborgAndelsboligforeningpåAlsJanMortensen.
ViharalleredeinødtJani
forbindelse med vort sidste Hovedbesfflrelsesmøde,ogjeg glæder mig meget til det samarbejde. Men det
betyder

altså,

at dette er den sidste sainmen1coinst

med Dire1ctør

Hans Åppel.

Der bliver

ajholdt

ezz reception

senerepå mårreden,så lad mig nøjes med her at sige Hans en stor talcfor det arbejde, du har lagtiat få
Tyrstrup Andelsboligforeniizg til at 1cøreS077?en virlcekraftig og sund boligforeiiing. Personligt vil jeg
virlceligt

5.

savne

vores sainarbejde.

Medarbejdere

Vi er utroligt glade for vore iyiedarbejdere både på lcorxtoretogiserviceafdelingen. Ildce mindst, da Corona
lcrisen slog ind over os. Der blev arbejdet megetpå 1contoret,for at det hele s1cullekunnefortsætte, selv om
Corona krisen gjorde og fortsat gør dagligdagen mere besværlig.
Desværre måtte Kurt Geerthsen sygemeldes ien periode. Meii vi er utroligt glade for, at Kurt er tilbage igen.
Vi hariår måttet tage afslcedmed ErilcPallesen. Han var kommet til den overbevisning, at pensioizstidert
sladle udnyttesfuldt ud. Men vi har været ineget glade for den tid Erilc har været på lcontoret. Da
forretningsfører stilliiigen i1995 gi1cfra at være etfritidsjob til fiddtidsstillirig, blev Erilc aizsat S077?
forretningsfører og en del år frem, så da Torben Leetzhavdefået større ansvariDalbo, så vi os om efter en
ny til lcontoret, og det viste sig, at Eriic kunne komme tilbage ien periode. Så vi filc en mand ind, S07)?lcendte
det hele og havde historien ined, så det var godt, at Erilc havde tid og imdighed for at blive ansat på en riy
omertd1cort,men meget vigtig periodeiboligforeningetq. Der blev holdt en afs1cedsreception29. fimiiår. En
stor ta1c til Erik.

En sær(ig oplyming vi[ værepå sin plads her, fordi det yar en af Erilcs sidste opgaver. Der er nemlig blevet
forhandlet ert ny aflale på plads med Christiansfeld Net. Vi ophører med at oplcræveet beløbfor passivt
medlems1cab
hos de lejere, S077?ildcebeiiytter noget signal fra Christiansfeld Net. Disse beboere bliver
således iklceop1crævetde 30 lcr. pr. månedfremover. Nye lejere, som vil benytte Christiansfeld Net vil blive
qfJcrævetet oprette(sesgebyrpt. på 795 Jcr.Dog er det sådan, at hvis deiøtidligere lejer benyttede
Christiai4e1d Net, og den nye lejer øns1cerat fortsætte, betaler man kun et beløb på 395 1cr.i
oprettelsesgebyrfor at modtage signal fra anteimeforeningeii. Med deime ordning opnår vi også at opfylde
loven om reelt frit valg at TVog Internet signal.
6.

Fremtid

Alt detteforegående er izu historie, og S077?jeg sagdeiindledningen, går vi ilcke udiden samineflod 2
gange. Men vi lærer flodens løb, af historien. Den fortæller, hvad der har været slcidt, og hvad der været
godt. Men jeg og Hovedbestyrelsen går fremtiden imøde med stor glæde og foi«ei'itning. Der s1calske meget
ivores boligforerting. Men vores erfaring fra historien fortæller os, hvil1cehuller vi iklceslcal gå ned i, og
hvilke steiz,det er trygt at stå på. Dette steiifymdament udgøres af vore boliglejere, og vores Målsætning og
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dets Handlitzgsplan fortæller, hvordarøvi de næste5 år vil gribe det hele an. Når jeg ser fremad, har jeg en
drøm oin, at viiHovedbes>relsen fomat vil væreien god dialog med vore lejere for at opfylde vores
målsætning "at opbygge et boligtniljø, som er attra7ctivtat bo iog S07??
får stor søgning fra boligsøgende i
voresdelafKoldingKommune".
Viskalarbejdemegetidetkominendeårmedvoresimagei
lolcalsamfundet,føre en inålrettet mar1ced4øringog deriried skabe synlighed.
Vi s1calarbejde videre med vore tanker oin, hvor 1contoretskal ligge i freintiden og endelig vil jeg næme, at
vores erfaringer vmder Corona krisen med virtuelLe iwder gennemforske((ige internetp(adorme har vist, at
det rent falctislc er en muligt at afholde digitale inøder. Undersøgelser har vist, at der derigennem vil være
flere, der deltageriAfdelingsinøder og Generalforsamlinger. Der er nolc at tagefat på. Så trods 65 år
gammel, så er Tyrstrup Åndelsboligforeizing ildce1dar til at blive pensioizeret!
7. Afsluttende bemærkninger
Jeg s1calafshatende1commemed en stor ta1ctil vore lejere. Udenjer stod der bare en masse tomine huse. Ta1c
for medleven på forslcellig inåde ivores boligforeizitig. Talcfor input, som er 7comineti mødet medjer, hvad
enten det har været til et officieØtmøde eller vi bare er mødtesibyen. Tak til vore medarbejdere for vehtdført
arbejde.' Biizitte, Erik, Bjarne, Birthe og Kurt. Talctil medarbejderne på Dalbos kontor, som løser
opgaverøiefor os, så vi 1canfungere. Talc til Afdelitigsbestyrelsen og tilforordnede Torben Leen for dets
arbejde og endelig tak til mine kollegaeriHovedbestyrelse. Talctil jer her, fordi I lyttede med.
Finn Hougaard

Afklaring:
Beretningen

er godkendt

3. Godkendelse

af regnskab

2019

samt

forelæggelse

af budget

for 2021.

Nadja Strojeck gennemgik regnslcabet for 2019, der afsluttedes med et overskud på kr. 48.827 laa.
Resultatet skyldes især besparelse på kontorhold, møde, nettorenteindtægt på 13.598 og yderligere
indlæst gebyr mens der var merudgifter på forretningsførelse og afskrivninger. Renter af
mellernregning med afdelinger var beregnet med O,70%.
Budget for 2021 blev lierefter gennemgået. Der oplaaæves et administrationsbidrag
afdeling og kr. 4.454 pr. Iejemål.
Der yar afklarende

spørgsmål

på kr. 25000 pr

og svar.

Afklaring:
Regnskab
Budget

2019

er godkendt.

2021 er taget

til efterretning
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4. Indkomne
4.a:

af 1955

forslag

Bestyrelsen

Formand

Andelsboligforening

foreslår

Finn Hougaard

vedtagelse
geru'iemgilc

Det liandler

primær

Spørgsmål:

hvem bestemmer

af nye vedtægter
oplæg.

om brug af digitale

muligheder.

at vi skal afsteinine

digitalt?

Svar: det gør afdelingsmødet.
Spørgsmål:

Svar: ja.
brev.

har I tænkt

på de ældre?

Kan man dokumentere

fritagelse

Der var lidt debat frem og tilbage,
standard vedtægter.

for e-boks, ffir man altid indkaldelser

om dette ikke var spild af tid, da regeringen

mm pr omdeling

pr

har besluttet

at det er

af vedtægter

til

Afklaring:
Forslag

til nye vedtægter

er enstemmigt

4.b: Forslag om ekstraordinær
afholdelse den 17. september
Da der ikke var fremmødt
fremsat

forslag

vedtaget.

generalforsamling
2020:

halvdelen

om ekstraordinær

til endelig

af de stemmeberettigede

generalforsamling

godkendelse

jf. tidligere

til endelig

vedtægters

godkendelse

§IO, var der

af nye vedtægter.

Afklaring:
Forslaget

er enstemmigt

4.c: Såfremt vedtægter
jf. §6 stk. 4:

vedtaget

godkendes

bekræftes

delegering

af kompetence

til bestyrelsen,

Afklaring:
Forslaget

er enstemmigt

vedtaget
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4.d:

Bestyrelsen

matrikuleret

foreslår,
kontor,

kommende

at give

Andelsboligforening

kompetence

af 1955

til bestyrelsen

som i dag er en del af fælleshus,

til afbændelse

til et fremtidigt

af særskilt

fælleshus

for

afd. 1 og

seniorbofællesskab:

Formand

Finn

Spørgsmål:
færdigt ?

Hougaard

gav en kort

fremlæggelse

kan man så igen fra Tømmervænget

af baggrund
og

for forslaget.

andre oinråder,

leje fællesliuset

når det står

Svar:
Alle

i afdeling

1 kan lejefælleshuset

Aflclaring:
Forslaget

Pkt.

5:

På valg

er enstemmigt

Valg

vedtaget

af 2 bestyrelsesmedlemmer

er:

Pkt. 5.a: Marianne

Bendtsen

Pkt. 5.b: Elisabeth

Jacobsen

Begge

blev

Herefter

Finn

for 2 år:

genvalgt

består

uden

bestyrelsen

Hougaard,

modkandidater

af:

fori'nand

2019/21

Hans Rohr

2019/21

Heidi

2019/21

Christensen

Marianne

Bendtsen

2020/22

Elisabeth

Jacobsen

2020/22

6. Valg
Følgende

af 2 suppleanter.
blev

foreslået

og valgt:

Som 1. suppleant:

Susanna

Isabelle

Som 2. suppleant:

Pia Strandby

Nielsen,

Lythje,

Vestergade

Banckesvej

5A, Stepping

12

r -7-

l

Tyrstiup

7. Valg

Andelsboligforening

af 1955

af revisor.

Bestyrelsen

havde

foreslået

nyvalg

af BDO.

Afklaring:
Forslaget

er enstemmigt

vedtaget

8. Eventuelt.
Spørgsmål:

er boligforeningen

klar

til el- biler?

Svar: Ja det er vi

Der var enkelte
noteret

Herefter

takkede

Formanden

1cornmentarer

dirigenten

takkede

dirigenten

vedr.

drift

og dagligdag,

som henhører

afdelingsmødet,

de blev

for sin del af opgaven.
for vel udført

opgave,

hvorefter

sign.
Bestyrelsesfori'nq

under

generalforsamlingen

Torben

var s)ut.

Leen

Dirigent

r'><-

l

