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Til medlemmerne af
Grundejerforeningen Amager Fælled Øst

Generalforsamlingen blev afholdt som papirgeneralforsamling grundet regeringens forsamlingsforbud af
17. marts 2020 som følge af Corona-pandemien.
Tilstedeværende:
Administrator advokat Jens Larsen, Rialtoadvokater
I forbindelse med indkaldelsen, var medsendt en erklæring til alle medlemmer, med mulighed for at
stemme for eller imod regnskabet.
1. Valg af referent:
Jens Larsen blev referent.
2. Forelæggelse af årsregnskab 2019
Årsregnskabet blev godkendt.
Der blev fremlagt i alt 3 erklæringer fra medlemmer, hvoraf 3 stemte for regnskabet, mens 62 undlod
at stemme.
Konstituering af bestyrelsesmedlemmer i henhold til indstilling fra de enkelte ejendomme samt valg af
revisor og administrator udgår som følge af, at generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling, men det oplystes, at den i 2019 valgte bestyrelse fortsætter indtil valg kan ske.
Bestyrelsen består af:
André Vedgren, formand
Ninna Schougaard, bestyrelsesmedlem
Rialtoadvokater fortsætter som revisor
Advokat Jens Larsen fortsætter som administrator
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