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Andelsboligforeningen Vævergården 

Ordinær generalforsamling 27.4.2011 

 
(referat Søren Håkan) 
 
 
Dagsordenens punkt 1.  
Valg af dirigent 

Birgit Lemvigh blev valgt med akklamation og erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt 
varslet og indkaldt. 
 
Dagsordenens punkt 2.  
Bestyrelsens beretning 

( Den på generalforsamlingen underskrevne ”Formandens beretning foreningsåret 2010” side 1-4 
er vedhæftet efter generalforsamlingsreferatets side 2 ). 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen der blev vedtaget med akklamation. 
 
Dagsordenens punkt 3.  
Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning 
samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 

Kassereren gennemgik ”Årsrapport 1. januar 2010 – 31. december 2010”, der forud for 
generalforsamlingen var omdelt til samtlige husstande. 
En andelshaver følte sig forvirret over et overskud på godt 600.000 når vi ikke fik en 10 pct. 
huslejestigning sidste år. 
Der var ikke andre bemærkninger og regnskabet blev godkendt med akklamation. 
 
Bestyrelsens anbefaling af andelskronens værdi til 5,00 blev vedtaget med akklamation. 
 
Dagsordenens punkt 4.  
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om  
eventuel ændring af boligafgiften. 

Det detaljerede budget blev fremvist på lærredet og gennemgået af kasserer, der 
argumenterede for bestyrelsens forslag om en 8 pct huslejeforhøjelse. 
En deltager mente at der ikke var redegjort for budget kontra regnskab og fremsatte ønske om 
en kolonne i regnskabet med budgettal.  
Det blev lovet at budgettal blev omdelt sammen med referatet. 
Dirigenten høstede mange klapsalver til sin anbefaling af, at man næste år ikke belastede 
forsamlingen med så detaljeret et budget – kun hovedtallene.  
Budgettet blev godkendt med en huslejestigning pr. 1. juli på 8 pct. Af 36 stemmeberettigede 
stemte 24 for. 
 
Dagsordenens punkt 5.  
Forslag 5A. Nødplan ved fremtidige "isvintre". (Dan og Jette) 

Efter nogen snak frem og tilbage opnåedes enighed om at den ny bestyrelse tager sig af det. 
 

Forslag 5B. Forslag 1. (Jan Petersen) 

Administrator forklarede at forslaget ville gøre administrationen så omfattende at hun ikke 
ønskede at fortsætte hvis forslaget blev vedtaget. 
Jan Petersen var ikke mødt op og kunne således ikke argumentere for sine forslag. 
Forslaget faldt - ingen stemte for. 
 
Forslag 5C. Forslag 2. (Jan Petersen) 

Forslaget faldt. 
 
Forslag 5D. Forslag 3. (Jan Petersen) 

Forslaget faldt – ingen stemte for. 
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