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Andelsboligforeningen Hampeland 
26. maj 2008 

REFERAT AF 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 6. MAJ 2008 KL. 19:00 
Med følgende dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent. 
Peter Krog Hampelandsvej 24 blev valgt til dirigent og Lillian Heidelbach 
Københavnsvej 19A som referent. 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og 
generalforsamlingen beslutningsdygtig 
    

2) Bestyrelsens beretning. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3) Forelæggelse af årsregnskab. 
Årsregnskab godkendes med forbehold for ejendomsvurdering, hvor vi 
afventer nyt fra skat. 
Drifts og likviditet regnskab blev godkendt. 
  

4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2008 
Blev godkendt. 
 

5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
 Forslag fra bestyrelsen: 

- Ændring af vedtægternes § 14 vedr. rækkefølgen. 
Forslaget blev godkendt. 

- Renovering af parkeringspladserne ved Københavnsvej. 
Forslaget blev godkendt. 

- Fælleshusets regler. 
Det blev gjort klart at det er bestyrelsen der fastsætter regler for 
fælleshuset, og ikke generalforsamlingen. 
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- Nedsættelse af festudvalg. 
Følgende blev indvalgt: 
Flemming Hansen nr. 20, Ole Laursen nr. 22 
og Susanne Bloch nr. 34. 

- Nedsættelse af terrasseudvalg. 
Formål: At finde frem til en mere tidssvarende konstruktion af en 
overdækket terrasse. 
Følgende blev indvalgt: 
Henning Hansen nr. 38 og Leif Bloch nr. 34. 

- Nedsættelse af udvalg til revidering af foreningens vedtægter. 
Følgende blev indvalgt: 
Ole Garder nr. 30, Ole Laursen nr. 22 og Peter Krog nr. 24.  
 

 Forslag fra bestyrelsen: 
- Forslag fra andelshavere der ikke er tilstede bliver ikke behandlet. 

 
6) Valg af formand for 1 år. 

Lise Garder nr. 30 blev valgt. 
 

7) Valg af 1 suppleant. 
Ingen ønskede at lade sig vælge – derfor fortsættes med kun 1 suppleant frem 
til næste generalforsamling. 
Bestyrelsen havde et ønske om at halvdelen af bestyrelsen kun blev valgt for 
1 år ved næste generalforsamling, og resten for 2 år – dette for at skabe 
kontinuitet i bestyrelsen. 
Dette var generalforsamlingen enig i.  

   
8) Valg af 1 suppleant for 2 år. Torny Hansen blev valgt som suppleant for 2 år 

på sidste generalforsamling. 
 

9) Valg af administrator 
Foreningen har vedtaget en ekstern administrator Freja den 8. januar 2008. 
Freja starter den 1. juni 2008. 
 

10) Valg af revisor for 1 år. 
RL Revision blev valgt 
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11) Eventuelt 
Lås i Cykelskur udskiftes. 
Formanden for ”Det grønne udvalg” fremlægger regnskab for 2007. 

 
Herefter takkede formanden for en god og rolig generalforsamling. 
Bestyrelsen den 26. Maj 2008 
 

 
 
____________________________         _____________________________ 

Dirigent             Referent & bestyrelsesmedlem 
                       Peter Krog                                    Lillian Heidelbach 
 
 
 
 
 
____________________________         _____________________________ 

            Formand                       Bestyrelsesmedlem 
                       Lise Garder                  Nina Koch (var fraværende) 
 
 
 
 
 
____________________________         _____________________________ 
                 Bestyrelsesmedlem    Bestyrelsesmedlem 
                  Henrik H. Pedersen                         Ole Laursen 
                   

 


