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GENERALFORSAMLINGSREFERAT
Mandag den 20. maj 2019 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Amager Fælled Øst på administrators kontor, Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg.
Der var repræsenteret 2 medlemmer og derudover deltog advokat Jens Larsen fra administrators kontor.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Godkendelse af årsrapport samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for indeværende regnskabsår på grundlag af bestyrelsens budget for 2019.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad punkt 1, velkomst:
André Just Vedgren bød som formand velkommen og efter bestyrelsens indstilling blev advokat Jens
Larsen herefter valgt som dirigent og referent.
Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var lovligt varslet
og beslutningsdygtig.

Ad punkt 2, bestyrelsens beretning:
André Just Vedgren aflagde beretning. Der var ikke meget at berette om, og der havde ikke været bestyrelsesmødeaktivitet i årets løb. Bestyrelsesmedlemmet Anna Ivanova (Københavns Kommune, ejendomme) var udtrådt i løbet af året, og var ikke blevet erstattet, da der ikke var valgt suppleanter.
Opsætning af affaldsspande har hjulpet i forhold til at der ikke længere ligger affald og flyder, og har for
så vidt været en så stor succes, at de ofte er overfyldte og hvorfor bestyrelsen påtænker at indkøbe flere
affaldsspande. Bestyrelsen vil i så fald herunder overveje at overgå til en anden type affaldsspand, der er
mere robust og ikke ser helt så plastikagtig ud som den eksisterende.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

2.

Ad punkt 3, godkendelse af årsrapport:
Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt med bemærkning om, at der er dækning for underskud i egenkapitalen, som rigeligt dækker foreningens aktiviteter i flere år frem.

Ad punkt 4, fastsættelse af årligt medlemsbidrag:
Budgetforslag for 2019 med forslag til uændret kontingentstigning blev gennemgået og herefter godkendt med samme bemærkning som ved gennemgangen af årsregnskabet om inddækning af underskud
ved egenkapitalen.

Ad punkt 5, valg af medlemmer til bestyrelsen:
Efter valg konstaterede dirigenten, at bestyrelsen har følgende sammensætning:
André Just Vedgren, formand
Nina Schougaard, bestyrelsesmedlem

Ad punkt 7, valg af suppleanter:
Der blev ikke valgt suppleant.

Ad punkt 7, valg af revisor:
Revisor blev af bestyrelsen indstillet til genvalgt og blev valgt.

Ad punkt 8, eventuelt:
André Just Vedgren fortsætter med at repræsentere foreningen i sekretariatet og vandlauget. Der fremkom intet yderligere herudover og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. - Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

……………………………………….
Jens Larsen, advokat

