A/B Hostrups Have
GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011
(EKSTRAORDINÆR)
År 2011, torsdag den 19. maj, kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B
Hostrups Have i foreningens mødelokale, beliggende Hostrups Have 60, st.
Indledningsvis bød bestyrelsesmedlem Børge Tamsmark de tilstedeværende medlemmer
velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup
Administration A/S, valgtes til dirigent og referent, hvilket de tilstedeværende enstemmigt
tilsluttede sig.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
andelsboligforeningens vedtægter og således endelig beslutningsdygtig til eventuel vedtagelse af de til nærværende ekstraordinære generalforsamling rejste dagsordensforslag,
der var foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, afholdt den 7. april
2011.
Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten ved personligt eller
ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen.
Andelslejl. nr. 50, 4250, 4000, 4130, 4150, 4740, 4840, 4870, 4875, 3250, 3260, 3290,
3300, 5020, 5040, 5080, 3150, 5330, 5460, 5540, 5560, 5620, 5650, 2400, 2410, 2450,
5960, 5980, 2374, 2180, 2190, 2240, 6160, 6210, 2134, 1970, 1840, 1380, 1040, 0780,
0440, 0350, 0370, 0410, 0290 og 0305.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende:
1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller advokat Jens Anker Hansen som dirigent.
2.

Fremlæggelse og afstemning af de foreløbige godkendte ændringsforslag, jf. ovenfor.

Ændringsforslagene fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling, side 16, 17 og 18.

Ad 1.

Valg af dirigent

Se ovenfor.

Ad 2.

Fremlæggelse og afstemning af de foreløbige godkendte ændringsforslag, jf.
ovenfor

På bestyrelsens vegne gennemgik Børge Tamsmark de på den ordinære generalforsamling foreløbige vedtagne ændringsforslag til andelsboligforeningens vedtægter.
Efter yderligere drøftelse samt uddybende bemærkninger fra advokat Jens Anker Hansen
og Børge Tamsmark’s side satte dirigenten med generalforsamlingens godkendelse vedtægtsændringerne til samlet afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at de var
vedtaget med overvældende og kvalificeret majoritet, idet alene 1 medlem stemte imod
forslagene.
----oo0oo---Idet der ikke forelå yderligere punkter til beslutning på generalforsamlingen, hævede dirigenten denne.
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Som referent:

Som formand for bestyrelsen:

_______________________________
Advokat Jens Anker Hansen
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