
Generalforsamling AB NørreVedbæk. D. 24. 10 2012. 

Tilstede er: 

Dorthe, Per, Mia. Thor, Trine, mand, Simon, Jes, Marianne Faber og Maria Esther Lemvigh. 

I alt 7 husstande er repræsenteret. 

Vedr. dagsorden: 

Punkt 1 og 2 

-Per Bergsbo vælges, som dirigent og Maria Esther Lemvigh, som referent. 

Per Bergsbo fortæller at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og mødet kan begynde. 

Dorthe Lemvig beretter om året der er gået.  

Dette kan genlæses på hjemmesiden i bestyrelsens beretning. 

Punkt 3. 

a. Marianne Faber gennemgår årets regnskab(2011-2012) – Ingen indvendinger.  

Regnskabet godkendes. 

b. Marianne Faber gennemgår årets budget (2012-2013) – Ingen indvendinger. Budgettet godkendes. 

 

Punkt 4. 

Valg af revisor - AP I Statsautoriserede Revisorer v/Marianne Faber vælges enstemmigt. 

 

Punkt 5. 

Gårdlaug  – Dorthe fortæller at foreningen ikke har nogen repræsentanter i gårdlauget og opfordrer alle til 

at stille op. Fortæller ydermere at vi desværre har misset deres generalforsamling, da indkaldelsen, den 

dels var sent udsendt og dels var strandet hos vores tidligere administrator, så derfor modtog bestyrelsen 

den desværre efter endt generalforsamling. Der er vedtaget at der etableres cykelstativer på dets 

oprindelige plads. Derudover er det pålagt at erhvervsdrivende selv betaler for ekstra affaldscontainere. 

Punkt 6. 

Indkommende forslag:  

Det er ikke muligt at stemme om de indkommende forslag. Da der ikke er 2/3 af andelshaverne tilstede. 

 



 

Punkt 7. 

Valg til bestyrelsen: 

Thor melder sig på banen og er valgt ind i bestyrelsen. 

Trine melder sig på banen og er valgt ind i bestyrelsen. 

Suppleant Jes, træder også ind i bestyrelsen, som medlem. 

Dorthe og Maria er ej på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

Dorthe Lemvig vælges, som formand. 

Simon vælges som suppleant og lover også at tage kontakt til gårdlauget med henblik på at blive valgt ind i 

gårdlaugets bestyrelse. 

Punkt 8. 

Evt: 

-Maria fortæller at Olga er kommet med tilbud om et evt. at skifte til billigere el løsning. Vi beder Olga om 

at undersøge det nærmere og komme med et reelt tilbud. 

-Der diskuteres omkring trappevask skema og trappevask- bestyrelsen kan evt. snakke videre omkring 

dette. 

-Mia foreslår endnu en ny vaskemaskine til vaskeriet. Dette snakker bestyrelsen også videre om – men er 

klart positivt stemt. 

Per Bergsbo fortæller at han har taget kontakt til vej og park. Og det ene hul i vejen på Nørrebrogade er 

endelig repareret – så mangler vi blot det sidste 

Dorthe fortæller kort at der er taget hånd om Jan Krolaks forespørgsler. 

Vi takker for god ro og orden. 

Tak for i aften. 

 


