
Generalforsamling torsdag den 24. marts 2011 kl. 19.00 
I Kulturhuset Sløjfen 

 
 
Mødedeltagere: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer: Ruth Pedersen, Søren Peters-Lehm, Svend Erik Madsen. 
Revisor:  Karsten Jensen 
Forretningsfører:  John Suffolk 
Referent: Lisbet Andersen, ansat i Boligforeningen 
Ansatte i Boligforeningen: Louise, Hans Peder og Klaus. 
 
Der var repræsenteret i alt 62 husstande. 
Afdeling 21  -  6  husstande 
Afdeling 22 - 20  husstande 
Afdeling 23 -   2  husstande 
Afdeling 24 - 34 husstande 
 
Næstformand Ruth Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen samt til Flemming Hansen 
fra YouSee. 
 
Inden Generalforsamlingen orienterede Flemming Hansen fra YouSee om udviklingen inden for 
Kabel-tv.   
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Jan Sørensen blev valgt 
 

2. Valg af stemmetællere 
Pernille Rudolfsen, Torben Randrup Smed, Jan Hedegaard blev valgt. 
 

3. Bestyrelsens årsberetning 
Næstformand Ruth Pedersen fremlagde bestyrelsens årsberetning . 
Blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af regnskaber for 2010 med tilhørende revisionsberetning og fremlæggelse 
af budgetter for 2011. 
John fremlagde regnskaberne. I forbindelse med fremlæggelsen var der en næsten 
akademisk drøftelse af regnskabsvæsen. 
Boligorganisationens regnskab – blev godkendt ved håndsoprækning. 
Afdeling 21´s regnskab – blev godkendt ved håndsoprækning 
Afdeling 22´s regnskab – blev godkendt ved håndsoprækning 
Afdeling 23´s regnskab – blev godkendt ved håndsoprækning 
Afdeling 24´s regnskab – blev godkendt ved håndsoprækning 
 



5. Indkomne forslag 
Forslag fra Poul Melgaard, at der laves et regneark på nettet over alle boligforeningens 
vandregnskaber. Dette blev godkendt som en forsøgsperiode i 3 år. 
 

6. Valg af formand. Bent Sørensen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Søren Peters-Lehm blev valgt som ny formand. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlem Finn Hauris Sørensen 
og Svend Erik Madsen er på valg og ønsker ikke genvalg.  
Carsten Byskov blev valgt med 83 stemmer 
Jan Sørensen blev valgt med 68 stemmer 
Majken Grava blev valgt med 66 stemmer 
Else Fuglsang blev valgt med 38 stemmer – 1. suppleant 
Folmer Ramsing blev valgt med 24 stemmer – 2. suppleant 
 

8. Valg af revisor. 
Revisionsinstituttet blev genvalgt for 1 år. 
 

9. Eventuelt. 
Else Fuglsang: ønskede ekstra container plads til pap og lignende. 
Inge Fich: hvornår bliver radiatorerne malet. – Maleren er begyndt. 
Lisa Andersen: Skilte med kun til køkkenaffald, sættes på affaldscontainerne. 
Tødt:  Flere parkeringspladser i Ågade .-  Der vil komme skilte (forbeholdt beboerne i 
Ågade)på 5 parkeringspladser. 
Inge Andersen: sker der noget med beplantningen på Hadbjergvej. – Ønsker vedrørende  
beplantningen kan siges til afdelingsbestyrelsen for afd. 22. 
Pernille Rudolfsen: Nye hække. – De er på vej. Blev forsinket sidste år på grund af sneen. 
Fich: Skilte på p.plads er ingen garanti mod misbrug, Møllebo er altid optaget af gæster til 
Åkroen. 
Kirsten Knudsen: Er det tilladt at opsætte parabol. – Ja og nej, reglerne er sådan at såfremt 
der er et specielt program, som man ikke kan se via kabel-tv, som man med rette kan 
forlange adgang til og som ikke kan ses via internet, kan der søges om at få lov til at 
opsætte parabol. 
Poul Meldgaard: Såfremt de ekstra kanaler kommer engang, bliver parabolen så taget ned.  
Ikke automatisk. 
 
 
Godkendt: ________________________               ___________________________ 
                Dirigent                                                           Formand 
                          Jan Sørensen                   Søren Peters-Lehm 

 


