
⊆‾⊇

Andelsboligforeningen Omegapacken

Referat fra generalforsanling 24.06. 2020 klokken 16:30

Ame Lise Honore, fomand, bqd velkommen, Og der blev afhOldt l minuts stilhed for Po山Erik

Jeusen, SOm dede i marts.

1)　Va重g af di正gent og鶴e鮎耽皿t

Hans Christian Feindor-Christensen valges som dingent, Og Kirsten Bjerre va31ges som referent.

Hans Christian Feindor-Christ孤en hon tate購r, at g孤eralfdrsamling孤s uds蟹ttelse fra 1 8.03 til i

dng skyldes force m屯eure.血dkaldelse er udsendt 19.05 og dagsordenen er udsendt O8.06, hvilket

er rettidigt i励lge vedtegteme. Generalforsam櫨ngen er s紬edes beslutningsdygtig.

22 husst組de var repr雛enterede og der var a密iv鏡2餌dmagter

2)　Bestyrelsens bere血ing for aret 2019

Ame Lise Honore form紬d’fromIagde besty融ens bere血ing;

Andelsbo]igforenjngen er nu 27 ar Vi er i ar i en peciel si融on med corona-nedlukr血g fra marts,

hvorfor generalforsamlingen, der oprindeligt var indkaldt til den 1 8. marts, er blevet udskudt et par

gange efter anvisning af Sundhedsstyrelsen. Det har ogsa betydet flere aflysninger af vore gvrige
arr紬gementer indt鉦dag. Der sk融e g各3 m紅ede重; fむvi pa lo斑g vis m急samles - Stadig med

a徳tand- det er lidt anderlede§, men mOn ikke det gar.

Nu er vi sa til Omegaparkens 27. generalforsamling. Det kan virke lidt underligt, at vi nおsten halvt

i孤de i 2020 s励ま鑓鯵練定O孤2019. Besty鯵まs純血a∫ i 2019 a紐0軸7 m疹d甜

Ruth B筋gh dede den 2. september 2019. Hun var et sk拙et medlem afbestyrelsen,Og i hendes sted

indtrane suppleanten, Kirsten Bj erre.

G蝕盤e船叙e櫨e勤で餌e組頭や櫨揚鏡Ska擁e櫨虎l接湘鴇i蝕e締恰d g8d opもa馳g. Fo調度根性患節足

bebcemeder kan vi naevne宜edagscafeer og Sankthansaften. I december ’担Iedekorationsdag” ved

Ingelise og julefrokost samt glogg og鍵bleskiver. Den sidste fomiddng i alet slutter med n)碕rs-

Champagne. Alle arrangementer er med god deltngelse. Det er positivt, at Sa mange Pa forskellig vis

tager del i arb匂det med arrangemeuteme. Billard og gyr鵬s蕪har ogs各v数et pa progranmet i

vinteml証しedeme.

ved det arlige huseftersyn i m車maned blev der fundet sm各revner i murva:rket enkelte steder. Det

V放ikke alarmerende og弧oer udbedret, Det h放senere vist sig, at 2 huse havde飴rlig ve融iation

Pa loftet. Herefter blev alle lofter gememgdet af vores t卯Ⅲer, SOm fandt, at alt var ok. Fremover

bor den enkelte andelshaver holde dye med, at udlu航血ngen er i orden.

Et stort emne i 20 19 var prめlememe vedrerende databe魂[y糊elsesforordlingen - OgSa kaldt GDPR.

Bestyrelsen behandlede udforc虹ngen i fofoindelse med disse bestermelser. Dette udmfmtede sig i

en skrivelse, SOm blev uddelt til alle andelshavere. Skrivelsen, der er udferdiget afHaus Christian,

Omtaler, hvordan vi i OmegaI泡rken lever op til disse regler Det betyder bl.a. at opbevaring af visse

Skrivelser og dokumenter kra3Ver en del sikkerhed.
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Ⅵ提n〕砧er vo欄組喝弛れg鎚融〆Fまaget鴫鱒葦提boo鵬es魅e霊宝ぬ鉾S劃t撞0餓cieままe

m街壷edage og he撮gdage. Vi har dog redueeret anta11et af flagdage撮it. Jobbet som flaggast gar p&

Skift en maned ad gangen.

E齢rR融B鐙か虎旭blev nし4 s創硯組1g. A櫨虎聴膿蒔r鵬bleY印西一流gen βnSke心思t b〕柾e.

Derefter var der emne/ver頑elisten, Og den gav resultat. Erik鳴stergaard, der k$bte andelen l.

februar 2020, er VOreS nye andelshaver. Efter konstatering af skimmelsvanp blev et stort art桓de sat

l gang, Og huset er nu erkl蟹ret svampefrit. velkormen tH Erik.

Th slut takker fom紬den pa bestyrelsens vegne fo重“ den enengi, der l紀gges i det f副es aめQjde. Det

galder flaggasteme, ren部流ng af skraldespande, deltagere i haveaめ匂de og arrangementer

Thk til de 3 udvalg og bestyrelsen for鏡godt samar準jde.

Ⅵ er mange, der har det felles mal, at Omegaparken skal vおre et gOdt sted at bo. Et 3-foldigt leve

あr vo重e an洗1sbohgめ時nぬg,

Beretningen blev godkendt.

3)　Å購岬g鵬ぬ庇h

Revisor, Erik Dahl, forelagde紅srapport og revisiousberetning.

足熱揮親王撒e事故0VerS血d車167.953血

Foreningens egenkapital er: 14. 886.944

●　　Den beregnede va3rdi af andele baseret pa valuarvurdering blev fastsat saledes:

e A櫨h職se: 105 m2　693.503 k重.

●　　B-とmse: 9l m2　593.940k重.

●　　　C-huse: 77m2　493.378 kr.

Re鎧鵜耽et blev god勝れ(虹

4)　Forel鍵ggelse af dr珊隠budget

斑eふd M鼠出漁叫k朋紀暇事めrel嵐gde血触b軽的書あr 2020 0g h観Ⅵね観欝競虎kom鵬e臓鵬r til

鎚dg鏡t鏡:

●　　Husl匂eind屯gten vil v耕e 7.500 min血e i 2020, da stigringen廿記der i kraft senere end

forventet, nemlig O l.08.

e LQjeindt館gt for v指relser vil blive mindre i 2020, de der p.t. ikke b職ver booket v提relser

●　　Udg温eで融repa戴五〇拙守e(班geholdelse高I b品e s吻He.

●　　Der kommer negatve renter pa indestaende i banken: 0,5% afbe勅b over 200.000 kr.

Ruth KieruIfPedersen spgrger; Om hus塙en for res en afdrc彊組gges for at svare dl den

budge龍erede indiap Svan Af praktiske arsager er der valgt l/8 som dato for husIQjestigning.

Bestyrelseus forslag om husl匂estigring per l/8 blev godkendt.

D正郎b櫨dget概blev go蝕時n宙
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5)　〇五enteす主Ⅲg O馳融霊主謀心血dd館

Kield Madsen ohenterede: Bestyrelsen har indhentet et tilbud on en ve〔皿geholdelsesplan. Den

koster ca. 40.000 kr., hvorfor bestyrelsen i dyeblikket ”spiser brqd til” og i stedet筋lger op pa

Ve馳i欝ねoldelsesanbe融in欝r軸20 13 ・

Omegapaken st放over for en h勾t prioriteret vedligeholdelsesopgave: Bestyrelsen har bes甑鳩t, at

fugeme ved zinkinddぉkningeme ved tagene skal skiftes.

Helt nye zinkinddaekninger vil i勉lge tilbud fra vores s街dvanlige VVS-fima koste 175.000 kroner.

Et altemativt VVS firma har imidlertid vurderet, at det er tilst脂kkeligt at skifte fugen. I edeblikket

afventer bestyrelsen derfor et tilbud fra Fugemont鉦en og et murerfirma. Det dr匂er sig om at fa lagt

nye fuger pa et bredere fundane血ved intakte zin]血dd謡kninger. Besty重elsen presser pa for at fa

h組dva3rkeme til at a屯ive tHbud.

6)　血dkoⅢ孤eめ鵬ぬg

Lena S鐙nder蜜aard Pedersen przesenterede sit forslag til rettelser誼husordenen under punktet

udlej血ng af lokaler og under punktet husudvalg. Det besluttes, at bestyrelsen gememskriver

庇的させ蝕e櫨, S独塊es at脂融指棚e i職d鉾r ogね礁0竜ene櫨駐e棚s曲・ Opd統αeな

り　　V加g af bes申re露憐me舶emmer

均eld M患d海n Og血geli指Be孤t瀦n blev欝nV患ゆ融提sty時1且e乳K壷ten撃jeⅡe, blev valgt til

bestyrelsen som a紐。ser for Ruth B。gh i dennes valgperiode.

8)　Bestyre獲sen bestar nu af:

Amerise Honorさ, fomand; Kjeld M観dsen, ke朗erer;血gelise Bentzen; E!len Nie sen; Kirsten

坤er記, Se血塊おr

9)　Valg af suppleanter til bestyreIse:

H患騰C亜種紬FeindoヰC鵬櫨紀櫨blev野孤V親密Og葛で拉lたs書e昭治虚b王eY nう棚桓

10)　Valg afudvalgsmedlemmer:

理u馳dv観lg Lene　鍵dergnd Pedersen, Beute Christensen og Flemming Pedersen blev genve壌

壇avendvalg: E11en Nielsen, Tbve Madsen og Ingelise Bentzen blev genva桓

Vedligeholdelsesudvalg: Ole Lanidsen, Knud Chhstensen og Mogeus Bentzen blev genvalgt

虹)　圏v蝕細e馳蟹独dr竜野r働〇品関ね読む蟹懸絶重も蝕e飴盛徳Ⅴ王鎚駐独年虻各種紺蝕d飼主s書eⅢ

僻n心inger skal meddeles fomanden.

12)　ヽ袖垣の拒ev主的r

Brandt, revision og r納車VIring, blev gerrvalgt



13)　Eve櫨如dt

Der D鐙rges afflere: Hvordan ser ver競elisten ud? Den plejer vi at fa udsendt. Svar: 1isten med 8

ermer m各ikke udleveres i s鵬Iig fom規beboere. VImtelisten er lagt frem i aften og kan

虎馳ゐ堆r SeS Ved he櫨ven蛍池e捉提sty購1$e虹

Tinne Kj提r箪aard s脚r蜜er: Hvem h穏fter for punkterede og smadrede ruder? Svar: VInduer er en

del afbebyggelsens facade. Det er fore血ngen som vedligeholder facaden.

冒主軸e K涜rg観思rd鵡鐙嘩erこ壇Ⅶd b関節S e櫨be細m書i礁触り融on m討i$Olehng i te血iksk訪据

Sv那: De櫨重e押1軟鉄もa孟孤

Anne Lise Honore, formand opfordrer til slut til at holde dye med og anmelde ro請eangreb. I

掃出0】d親青e珊継Se吋Ve五雪で隼でp創弛et七〇櫨ぬk鳴きog o先鋭をe政Der融班vきpa加増e脂t j om竜虎し

Generalforsamlingen a鳥luttedes med sm鋤けeb脚d og 2肋and sarm k捌e og kage

Ingelise Bentzen, best?鳩lsesmedlem Ellen Nielsen, bestyrelsesmedlem

An鵬Lise報onorさ, be鴫′騰聴esme馳em/あm紬d　均eld M患dse盤事Bes書yrelses鵬edle鵬月胞SSe【℃r


